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Brazil, developing country of continental dimensions presents

huge electric power demand to provide for its social-economical

growth, has as its main source of electric power generation the

hydroelectricity. The system base will continue being hydraulic

although viable hydraulic resources for exploration are far away

from consuming centers. Because of that, it is important to look

for complementing energy sources that supply simultaneously,

internal needs at competitive costs, focussing environment

preservation and promote the country's independence, in a way

not to commit its own development.

The 17th Energy World Council Congress recognizes that the

largest demand for energy will happen in the developing

countries, however it recommends that the enterprises to be

implanted should avoid damages to the environment. Moreover,

that they should not issue gases that would damage the ozone

layer, thus increasing the greenhouse effect.

Facing this fact, Eletrobrás' 2015 Plan that establishes several

long-term guidelines for the Brazilian electric sector, gives

priority to some of them. Among them, the use of all available



País em desenvolvimento e de dimensões continentais que apre-

senta grande demanda por energia elétrica para atender ao seu

crescimento sócio-econômico, o Brasil tem na hidroeletricidade

a principal fonte de geração de energia elétrica. A base do siste-

ma continuará sendo hidráulica porém os recursos hídricos

viáveis para exploração encontram-se longe dos principais cen-

tros consumidores. Em função disso, é importante a busca por

fontes complementares de energia que atendam, simultaneamen-

te, às necessidades internas a custos competitivos, com foco na

preservação ambiental e promovam a independência do país,

de modo a não comprometer o seu próprio desenvolvimento.

O 17° Congresso do Conselho Mundial de Energia reconhece

que a maior demanda por energia ocorrerá nos países em de-

senvolvimento, porém recomenda que os empreendimentos a

serem implantados evitem danos ao meio ambiente e, em parti-

cular, não sejam emissores de gases que comprometam a cama-

da de ozônio, aumentando com isso o efeito estufa.

Diante desse cenário, o Plano 2015 da Eletrobrás, que estabele-

ce diversas diretrizes de longo prazo a serem adotadas para o

setor elétrico brasileiro, prioriza algumas iniciativas. Entre elas,

a de utilização de todas as fontes disponíveis e competitivas

para a geração de energia elétrica, procurando otimizar a sua

composição de forma a obter a solução mais adequada; e

desenvolver o programa hidroelétrico complementado, entre

outros, por um programa à base da termoeletricidade.

Países industrializados como Estados Unidos, Inglaterra, Fran-

ça, Alemanha e Japão fazem uso intensivo da nucloeletricidade

- nessas nações, a energia nuclear responde, em média, por 24%

da geração de energia elétrica, ou seja, é a terceira fonte de

energia elétrica mais utilizada. Países em desenvolvimento,



and competitive sources to generate electric power energy, trying

to optimize its composition to obtain the most appropriate

solution and to develop the complemented hydroelectric

program, among others, by a thermoelectric based program.

Industrialized countries as the United States, England, France,

Germany and Japan use nuclear electricity intensively - for those

nations, nuclear energy answers on average for 24% of the

electric power generation, that is, the third electric energy source

more used. Developing countries have nuclear power station

construction programs in order to transform the nuclear

electricity in a lever to sustain the forecasted economical

growth indexes.

In Brazil, Eletrobrás' indicative planning points out to the so-

called "thermic transition"', in which the conventional thermic

and nuclear generation will answer for 17% of the supply around

the year 2007. This will happen to guarantee, among other

factors, the Brazilian electric system reliability that is already

jeopardized. In the nuclear area, the program contemplates

Angra 2 construction that is in the finishing phase and evaluation

of Angra 3 future implantation.

Considering that the Country retains the world's sixth largest

uranium reserve, together with the mastered technology, INB

is of fundamental importance in this context. It is responsible

for the industrial activities of the nuclear fuel cycle, which

embraces, from the ore mining and processing up to fuel element

fabrication and assembly, that is used in the reactors. As far as

electric power generation is concerned stands out that, the

nuclear source is the one that conjugates the most favorable

characteristics regarding not only technical demands, but also

the economical and environmental ones.
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possuem programas de construção de centrais nucleares com o:

objetivo de transformar a nucleoeletricidade em alavanca para;

sustentar os índices de crescimento econômico projetado. \

No Brasil, o planejamento indicativo da Eletrobrás aponta para

a chamada "transição térmica", na qual a geração térmica con-

vencional e nuclear passarão a responder por 17% do atendi-

mento por volta do ano 2007. Isso ocorrerá para, entre outros

fatores, garantir a confiabilidade de todo o sistema elétrico bra-

sileiro que já se encontra comprometido. Na parte nuclear, o

programa contempla a construção de Angra 2, que está em fase

de finalização e a avaliação da futura implantação de Angra 3.

Considerando que o país detém a sexta maior reserva de urânio

do mundo, conjugado à capacitação já conquistada, a INB se

reveste de fundamental importância nesse contexto como a res-

ponsável pelas atividades industriais do ciclo do combustível

nuclear, abrangendo a mineração e beneficiamento do minério

até a fabricação e montagem dos elementos combustíveis utili-

zados nos reatores. Ressalta-se que, na geração de energia elé-

trica, a fonte nuclear é a que conjuga as características mais

:jf ,«*§# ^ '»',



During the 10 years of Indústrias Nucleares do Brasil S.A. -

INB's activities, 1998 consolidates an important stage, that has

begun in 1993. A phase is ended; another one starts already

very promising. It was established an outstanding benchmark:

mastering the nuclear fuel cycle technology. Because of that,

INB gains a new entrepreneurial dimension, fulfilling its role

endowing the Country with technological self-sufficiency in the

fuel production for nuclear power generation. The company

starts to guarantee the nuclear fuel supply ivith a high

nationalization index. It makes its contribution in a decisive

way so that the nuclear energy increases its participation in the

energetic matrix, thus breaking through as a viable alternative

to assure the Brazilian electric supply.

Productivity, efficiency, quality, reliability and commitment are

essential aspects in a market economy that the Brazilian society

wants to see accomplished by companies; in particular by the

government controlled ones. Proposed challenge and faced by

INB as a main commitment which is guiding all of its activities.

Adopting actions implemented to make projects viable and to

provide the corresponding return, not only to the company itself,

but also for the whole Brazilian society. Nuclear energy is part

of the necessary solution for the Country's development.



favoráveis no que tange às exigências tanto do ponto de vista

técnico quanto econômico e ambiental.

1998 consolida uma importante etapa, iniciada em 1993, nos 10

anos de atividades da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB.

Conclui-se uma fase, que dá partida a outra e já se vislumbra

promissora, na qual é estabelecido um marco relevante: a absor-

ção tecnológica do ciclo do combustível nuclear. Com isso, a INB

ganha uma nova dimensão empresarial, cumprindo inclusive o

seu papel de dotar o país de auto-suficiência tecnológica na pro-

dução de combustível para a geração nucleoelétrica. A empresa

passa a garantir o fornecimento de combustível nuclear com ele-

vado índice de nacionalização e contribui de maneira decisiva

para que a energia nuclear aumente sua participação na matriz

energética, despontando como alternativa viável para assegurar

o suprimento elétrico brasileiro.

Produtividade, eficiência, qualidade, confiabilidade e compro-

metimento são aspectos essenciais em uma economia de merca-

do e que a sociedade brasileira deseja ver cumpridos pelas em-

presas, em particular as controladas pelo governo. Desafio pro-

posto e encarado pela INB como compromisso primordial, que

vem norteando toda a sua atividade a partir da adoção de um

conjunto de ações implementadas para viabilizar projetos e pro-

porcionar retorno correspondente não só para a própria em-

presa, como para toda a sociedade brasileira. A energia nuclear

é parte da solução necessária ao desenvolvimento do País.





AINB acaba de completar um ciclo de cinco anos, em 10

anos de atividades, com 1998 representando a consolida-

ção de todo um programa de investimentos que está in-

troduzindo-a na fase da operação e produção. Em um

contexto histórico, trata-se de marco singular, podendo

ser compreendido como um novo ano zero da empresa.

No período 1993-1998, metas foram traçadas e cum-

pridas, decorrentes de um compromisso maior assu-

mido com o Governo e a própria sociedade brasilei-

ra: dotar a empresa de capacitação que a conduza num

futuro próximo, porém de modo eficaz, à auto-sufi-

ciência tecnológica e econômica no setor em que atua.

ÍNB has just completed a five-year cycle, in 10 years

of activities, 1998 representing the consolidation of

an entire investment program that is introducing it

to the op and production phase, in a historical

context, it is a unique benchmark, that could be

understood as a Company's new cornerstone.

In the 1993-1998 period, targets, restating from a

commitment engaged with the Government and the

Brazilian society itself, were established and reached:

for the company to master in the near future and in

an effective way, technological and economical self-

sufficiency in the sector that it acts.



In this context is the uranium enrichment by the ultra

centrifugation process, developed with 100% Brazilian

technology by the Centro Tecnológico da Marinha in São Paulo

(CTMSP) together with the Instituto de Pesquisas Energéticas

(IPEN) and the Comissão Nacional de Energia Nuclear

(CNEN), that soon will be transferred to INB. Commitment

also engaged and reached was the unique decommissioning of a

nuclear facility sited in an urban area in São Pavão city.

Of the total resources turned over from 1994 onwards, INB

left the starting point of around R$ 45 million to R$ 201

million in 1998, from which R$ 81 million were invested in

the 1997-1998 period. They are some numbers that prove the

company's performance, reached in this five-year period.

Starting from entrepreneurial administration based in market

rules, INB is looking for the investment materialization that

will give the Company results through competitive products

in quality and costs.

To finish the Nuclebrás and its subsidiaries merging program-

was of fundamental importance so that INB started to count

on an efficient structure.. The operational units' located in the

Rio de Janeiro State sizing and modernization, made

compatible with domestic market demand, took us to the

product and service qualification to serve our clients, as in

the case of Angra 2. This was another important advance

towards the technological mastering, if considered that it was

fabricated, for the first time in Brasil, nuclear fuel for reactors

with German technology.
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COMPROMISSO COM O FUTURO

Nesse contexto, insere-se o processo por ultracentrifugação

para o enriquecimento do urânio, desenvolvido com tecnologia

100% nacional pelo Centro Tecnológico da Marinha em São

Paulo (CTMSP) em conjunto com o Instituto de Pesquisas

Energéticas (IPEN) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear

(CNEN), que em breve será transferido para a INB. Compro-

misso também firmado e concluído, foi o descomissionamento

inédito de uma instalação nuclear localizada em área urbana

na cidade de São Paulo.

Do total de recursos movimentados a partir de 1994, a INB

saiu do patamar da ordem R$ 45 milhões para R$ 201 milhões

em 1998, dos quais R$ 81 milhões foram investidos no período

1997-1998. São alguns números que comprovam desempenho

da empresa, conquistado nesse período de cinco anos. A partir

de uma gestão empresarial pautada em regras de mercado, a

INB busca a materialização desses investimentos que propor-

cionarão à empresa resultados através de produtos competitivos

em qualidade e custos.

Concluir o programa de incorporação da Nuclebrás e suas

subsidiárias foi fundamental para que a INB passasse a contar

com estrutura eficiente. O redimensionamento e a modernização

de unidades operacionais situadas no Estado do Rio de Janeiro,

compatibilizados com a demanda do mercado nacional, levou-

nos à qualificação de produtos e serviços para atender nossos

clientes, como no caso de Angra 2. Este foi mais um importante

avanço rumo à capacitação tecnológica, considerando que pela

primeira vez é fabricado no Brasil combustível nuclear para

reatores com tecnologia alemã.

13
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Still as part of our result policy, it is worth emphasizing the

uranium mine in Caetité, Bahia State, taking into consideration

that its technology implantation will render also economy on its

operation. In the industrial unit, sited in the Resende municipality,

Nuclei's former facilities were used. This facilitated establishing

two phases of the fuel cycle: reconversion line and pellet factory

plus the availability to implant the uranium enrichment unit.

As regards safety and environmental protection, INB adopts

relevant programs and which are in agreement with strict rules

established by domestic and international nuclear activity

regulating institutions. In relation to the regional insertion

program that had greater attention in 1997-1998, the interaction

between company-community is being carried out. Because of

that, another commitment is consolidated in practice, that is,

to give more transparency to our activities. INB is completely

prepared to assume the new challenges that are on the way.

The Board of Directors is grateful for the confidence and support

shown by Their Excellencies, Mr. President of the Republic,

The Extraordinary Minister for Special Projects and Administrative

Board members. The directors also thank INB's shareholders

and staff that contributed to the company to reach the third

millenium consolidating challenges and actions in results, thus

confirming its pacesetter position in the Brazilian nuclear sector.

Roberto Nogueira da Franca

President

14



COMPROMISSO COM O FUTURO

Ainda como parte de nossa política por resultados, a mina de

urânio em Caetité, na Bahia, merece grande destaque, conside-

rando sua implantação com tecnologia que proporcionará, in-

clusive, economia em sua operação. Em unidade industrial lo-

calizada na cidade fluminense de Resende, foram aproveitadas

as instalações da antiga Nuclei que propiciaram o estabeleci-

mento de duas etapas do ciclo do combustível: linha de

reconversão e fábrica de pastilhas com disponibilidade para se

implantar a unidade de enriquecimento de urânio.

No âmbito da segurança e proteção ambiental, a INB adota

programas de grande relevância e que estão em linha com as

rígidas normas instituídas por órgãos nacionais e internacionais

reguladores da atividade nuclear. Em relação ao programa de

inserção regional e que mereceu maior atenção em 1997-1998,

vem se promovendo a interação empresa-comunidade. Com isso,

um outro compromisso consolida-se na prática, ou seja, de

proporcionar maior transparência às nossas atividades, com a

INB preparada de maneira integral para assumir os novos

desafios que estão por vir.

A Diretoria Executiva agradece a confiança e o apoio demonstra-

dos pelos Excelentíssimos Senhores Presidente da República,

Ministro Extraordinário de Projetos Especiais, membros do

Conselho de Administração, além de acionistas e empregados da

INB que contribuíram para que a empresa chegue às vésperas do

terceiro milênio consolidando desafios e ações em resultados, con-

firmando a sua posição de vanguarda no setor nuclear brasileiro.

Roberto Nogueira da Franca

Presidente

TB •
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Main Actions 1993-1998

' Implantation of a new

uranium concentrate

production unit in

Caetité (BA)

Implantation in Caldas

(MC) of the monazite

chemical treatment

process and technology

consolidation for

obtaining rare earths

Production increase in

the Buena (RJ)

industrial unit

Agreement with

Paranapanema Croup to

explore part of its

uranium reserves at

Pitinga (AM) mine

Santo Amaro (USAM)

Plant facilities

decommissioning, in the

city of São Paulo

Interlagos (USIN) Plant,

also in São Paulo city,

decommissioning

continued in 1998

Unheard in Brasil and in Latin America, Santo Amaro Plant

decommissioning, in São Paulo City, is another important fact

concluded with success. Three and a half years of hard work to

return this area to its original conditions and in total safety,

removing from - be it underground, ground and buildings -

radioactive material remains resulting from its operation. This

task received Comissão Nacional de Energia Nuclear, São Paulo

environmental sector - Cetesb - and the State Public Ministry's

approval. The same kind of process, also with domestic

technology, is being carried out in another company's unit -

Interlagos Unit - sited in São Paulo City.

In the Caldas (MG) Unit, using part of its facilities, the pre-

operational phase starts to begin the process of monazite

chemical treatment, which will enable the rare earth

concentrate production.

Another important action is the Buena (RJ) Unit retaking

consolidation with increased productivity, resulting from the

technical-economical viability study that enlightened new

perspectives since 1996. A complete modernization work was carried

out and implemented a new heavy mineral separation unit that is

already showing expressive economical results for the Company.

18



UMA NOVA REALIDADE

Fato inédito no Brasil e na América Latina, o descomissionamento

da Usina de Santo Amaro, na capital paulista, é outro importante

fato e concluído com pleno sucesso. Foram três anos e meio de

muito trabalho para desativá-la com retorno às condições originais

da área ocupada e em total segurança, com remoção - seja do subsolo,

solo e edificações - dos vestígios de material radioativo decorrente

de sua operação. Esta tarefa recebeu o aval da Comissão Nacional

de Energia Nuclear, do órgão ambiental de São Paulo - a Cetesb - e

do Ministério Público do estado. O mesmo tipo de processo, tam-

bém com tecnologia nacional, está em andamento em outra unida-

de da empresa - a Usina de Interlagos - localizada nessa cidade.

Ações Principais T993-1998

• Implantação da nova
unidade de produção de

concentrado de urânio

em Caetité (BA)

• Implantação em Caldas

(MC) do processo para

tratamento químico da

monazita e consolidação

de tecnologia para a

obtenção de terras-raras

• Aumento da produção

na unidade industrial de

Buena (RJ)

• Convênio com o Grupo

Paranapanema para

exploração de parte de

suas reservas de urânio

na mina de Pitinga (AM)

• Descomissionamento

das instalações da Usina

Santo Amaro (USAM), na

cidade de São Paulo

• Prosseguimento, em
1998, do

descomissionamento da

Usina de Interlagos

(USIN), também na

capital paulista

Na Unidade de Caldas (MG), mediante a utilização de parte de

suas instalações, chega-se à fase de pré-operação para dar iní-

cio ao processo que visa o tratamento químico da monazita e

possibilitará a produção de concentrado de terras-raras.

19
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INSTALLED CAPACITY

Caetité (BA) Unit

300 uranium t/y
(Expansion perspective
of 400 uranium t/y)

Caldas Unit(MC)

• 700 t/y uranium bearing
liqueur from Caetité

• Lanthanum chloride 40%
purity

• Cerium chloride
90% purity

PRODUCTION

Buena (RJ) Unit
Heavy Minerals
Production 1998

llmenite 12.200

Zirconite 4.900

Rutile 460

The agreement signed with the Paranapanema Group to treat

the ore from the Pitinga ore deposit, in the Amazonas State,

where there are 144 thousand tons in uranium reserves, is also

an outstanding fact. Almost half of this ore will be incorporated

to Brazil's geological reserves, which today add to 309 thousand

tons. When this happens, the country will jump from the sixth

worldwide ranking position to the fourth one.

All INB programs are molded in market parameters and its

enterprises implemented with this viewpoint. It is also worth

emphasizing that procedures used in the mineral area follow

the most strict safety standards, not only in the operational area,

hut also in the environmental area. INB programs follow

international rules adopted by the nuclear sector, for which the

Company has the competent sector acknowledgement, be them

in the regional, national or international sphere. Caldas Unit,

for instance, is a worldwide reference in the environmental

control regarding the uranium mining area.
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UMA NOVA REALIDADE

A consolidação da retomada com aumento de produtividade na

Unidade de Buena (RJ) constitui outra ação importante, decorren-

te da elaboração de estudo de viabilidade técnico-econômica que

lhe deu nova perspectiva a partir de 1996 - um completo trabalho

de modernização foi realizado, instalando-se uma nova unidade

de separação de minerais pesados que já vem proporcionando re-

sultados econômicos expressivos à empresa.

O convênio firmado com o Grupo Paranapanema para tratamen-

to do minério proveniente da jazida de Pitinga, no Amazonas, onde

existem reservas em torno de 144 mil toneladas de urânio, é tam-

bém fato relevante. Quase a metade desse minério estará sendo

incorporada às reservas geológicas do Brasil, que somam hoje cer-

ca de 309 mil toneladas. Quando isso ocorrer, o país saltará da

sexta posição mundial para a quarta posição no ranking.

Todos os programas da INB estão calcados em parâmetros de

mercado, com os seus empreendimentos implantados a partir des-

ta ótica. Vale ressaltar ainda que os procedimentos aplicados à

área mineral obedecem a rígidos padrões de segurança, tanto do

ponto de vista operacional como ambiental - os programas da INB

seguem normas internacionais adotadas para o setor nuclear, para

os quais a empresa tem o reconhecimento dos órgãos competen-

tes, sejam eles em âmbito regional, nacional ou do exterior. A Uni-

dade de Caldas, por exemplo, é referência mundial no controle

ambiental em se tratando de área de mineração de urânio.

CAPACIDADE NOMINAL

Unidade de Caetité (BA)

300 t/a de urânio
(perspectiva de ampliação
para 400 t/a de urânio)

Unidade de Caldas (MC)

• 100 t/a de licor de
urânio proveniente de
Caetité

• cloreto de lantânio a
40% de pureza

• cloreto de cério a 90%
de pureza

PRODUÇÃO

Unidade de Buena (RJ)
Minerais Pesados
Produção 1998

llmenita 12.200

Zirconita 4.900

Rutilo 460
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MAIN ACTIONS 1993-1998

• Fuel Element Factory

(FEC) Unit I Qualification

for Angra 2 supply

• FEC's Unit II

reconversion and pellet

production lines

Implantation

• FEC's Unit I

Modernization and

consequent productivity

increase

• Design Implementation

with Westinghouse

technology for Angra

I's fuel

• Fuel re-load Fabrication

in the 1994-1998 period

in a quantity twice

higher than the

accumulated production

in the 1982-1993 period

Last generation equipment are used, which combined with fuel

element fabrication and assembly processes improvements and

complementing, provide INB production schedule optimization

thus increasing the whole process efficiency.

During 1998, negotiations with Westinghouse were concluded

to acquire the nuclear fuel fabrication and design technology

for Angra 1, whose reactors use technology from this company.

INB's technicians participated in the United States of 121-fuel

element assembly, which later ivere supplied by INB to Angra

1. This program is the beginning of a new fuel element

fabrication and assembly, which will be concluded with this

technology implementation in FEC's Unit I.

Also at FEC's Unit II, the implementation of reconversion lines,

with 80% of its construction and assembly stages concluded -

its qualification shall happen during 1999 -, and the conclusion

in 1998 of the pellet fabrication line, which in the beginning

of 1999 shall be in operation, are other important marks

registered in the industrial area. The implantation of these lines

happened because of the complete re-use of the preexisting

facilities and utilities.
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DOMÍNIO TECNOLÓGICO

São utilizados equipamentos de última geração que, aliados a

melhorias e complementações nos processos de fabricação e

montagem do elemento combustível, proporcionam à INB a

otimização dos prazos de produção com aumento da eficiência

de todo o processo.

Durante 1998, concretizou-se a negociação com a Westinghouse

para aquisição de tecnologia de fabricação e projeto de com-

bustível nuclear para Angra 1, cujos reatores utilizam tecnologia

dessa empresa. Técnicos da INB participaram nos Estados Uni-

dos da montagem de 121 elementos combustíveis que poste-

riormente foram fornecidos pela INB a Angra 1. Este programa

é o início de uma nova qualificação de fabricação e montagem

de elementos combustíveis que será concluída com a

implementação desta tecnologia na Unidade I da FEC.

Na Unidade II também da FEC, a implantação das linhas de

reconversão, com 80% das etapas de construção e montagem

já finalizadas - a sua qualificação deverá ocorrer em meados de

1999 -, e a conclusão em 1998 da linha de fabricação de pasti-

lhas, que nos primeiros dias de 1999 estará, em operação, são

outros significativos avanços registrados na área industrial, com

a implantação dessas linhas ocorrendo a partir do completo

reaproveitamento de utilidades e instalações pré-existentes.

Nesta mesma unidade, houve o reaproveitamento das instala-

ções e dos equipamentos de recepção de urânio enriquecido na

forma gasosa (pré-reconversão), manuseio do hexafluoreto de

urânio e outros serviços essenciais visando a futura implanta-

ção da usina de enriquecimento de urânio. Com isso, a empresa

economizou cerca de 40% dos investimentos globais necessá-

rios aos primeiros módulos dessa nova usina.

AÇÕES PRINCIPAIS

1993-1998

• Qualificação da Unidade 1

da Fábrica de Elementos

Combustíveis (FEC) para

atender Angra 2

• Implantação das linhas

de reconversão e de

produção de pastilhas

na Unidade II da FEC

• Modernização da

Unidade I da FEC e

conseqüente aumento

de sua produtividade

• Implementação de

projeto com tecnologia

Westinghouse para o

combustível de Angra I

• Fabricação no período

1994-1998 de recargas

de combustível em

quantidade duas vezes

superior à produção

acumulada no período

1982-1993
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NOMINAL CAPACITY

Reconversion:

120 t/y of uranium
dioxide (U02)

Pellets:

120t/y uranium
dioxide (U02)

Fuel Elements:

240t/y uranium (U)

In this same unit, the enriched uranium in the gaseous form (pre-

reconversion) facilities and equipment reception, uranium

hexafluoride handling and other essential services were re-used

envisaging the uranium enrichment plant future implantation.

With this, the Company saved about 40% of the global

investments necessary to the first modules of the new plant.

As regards this uranium enrichment unit, INB reached the final

phase of negotiations with the Navy Technological Center, that

together with IPEN/CNEN, developed technology by the ultra

centrifugation method. An Agreement to be signed with this center

will settle the cession of rights for machinery use and the time

schedule to implant the new enterprise. Therefore, a unit of this

kind will be in operation in Resende (RJ). When INB makes

possible projects of this magnitude, it is contributing to the

Country's economy, saving foreign currency, and thus inverting

its importing condition to potential supplier in this area.

In relation to the industrial safety scope, foreign technicians that

visit the Company's units have recognized INB's capacity, not

only referring to the quality of services rendered, but also to the

implanted projects for environmental protection. Safety - as

concern employees, facilities and environment - is one of INB's

main premises. The Company's environmental program

performance in the industrial area is conducting it to the ISO

14000 certification.
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DOMÍNIO TECNOLÓGICO

Com relação a essa unidade de enriquecimento de urânio, a

INB está em fase final de negociação com o Centro Tecnológico

da Marinha que, em parceria com o IPEN/CNEN, desenvol-

veu tecnologia pelo método de ultracentrifugação. Através de

acordo a ser firmado com este centro, para regulação dos di-

reitos de cessão de uso das máquinas e dos prazos para im-

plantação do novo empreendimento, uma unidade do gênero

entrará em funcionamento em Resende (RJ). Ao tornar reali-

dade projetos dessa importância, a INB contribui para que o

país economize divisas, invertendo a sua condição de impor-

tador para potencial fornecedor nessa área.

No âmbito da segurança industrial, técnicos estrangeiros que

visitam as unidades da empresa têm reconhecido a capacitação

da INB tanto no que diz respeito à qualidade dos serviços pres-

tados quanto aos projetos implantados para proteção

ambiental. Segurança - em relação aos empregados, às insta-

lações e ao meio ambiente - é uma das principais premissas da

INB. O desempenho da empresa com a adoção de programas

na área industrial para a proteção ambiental está conduzin-

do-a, inclusive, para a certificação pela ISO 14000.
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CAPACIDADE NOMINAL

Reconversão:

120 t/a de dióxido de

urânio (UO2)

Pastilhas:

120 t/a dióxido de urânio

(uo2)

Elementos combustíveis:

240 t/a de urânio (U)
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In the period 1903-1998, the Finance and Administration

Directorate implemented effective measures consonant

to the projects consolidating in the mineral and

industrial areas, at present. Thus contributing so that

[MB reaches an entrepreneurial stage to face challenges

and to supersede itself in the sector that it acts.

In the year of 1998, R$ 201 million were turned over in

the set ofneti' investments and operational and personnel

expenditures. This volume is almost five times higher

when compared to the year of Í994.
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For instance, in relation only to item investment, R$ 81

million were spent in 1997/98, against only R$ 8 million in

the three-year period previous to 1997.

The upstream merger program consolidation, whose activities

INB took over, was essential so that in the present phase the

managerial simplification goal were reached: cost reduction

and a more compact and efficient operation. As an integrating

part of this stage and simultaneously in line with INB

investment program, the financial flow was equated and

financing obtained with domestic and international

institutions. During the whole 1993-1998 period, the supply

area was one of the most active ones. In order to provide

expressive flow of capital in the required time schedule which

characterized this phase and which demanded a great quantity

of services and material due to the projects that were being

implanted in the industrial and mining areas.

In addition, to assist specifically the Company's production area,

new employees were engaged through public competition test in

1998. They are already in training program and adapting to their

functions. The recent Personnel Development Management

implantation has as its basic concern to promote its employee's

technical training, independently of function performed,

corresponding to the new industrial units starting operation
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AÇÃO E DINAMISMO

A consolidação do programa de incorporação das empresas, cujas

atividades passaram a ser atribuição da INB, foi essencial para que

na fase atual se atingisse a meta de simplificação gerencial com re-

dução de custos e se alcançasse uma operação mais enxuta e eficien-

te. Como parte integrante dessa etapa e, simultaneamente, em linha

com o programa de investimentos da INB, conseguiu-se equacionar

o fluxo financeiro e foram viabilizadas as linhas de financiamento

junto a instituições nacionais e internacionais. Durante todo o ciclo

de 1993-1998, a área de suprimentos foi uma das que se manteve

mais ativa para atender, nos prazos requeridos, o intenso aporte de

capital que caracterizou essa fase e que demandou grande quanti-

dade de serviços e materiais decorrente dos projetos que estavam

sendo implantados nas áreas industrial e de mineração.

E, para atender em particular a área de produção da empresa, em

1998 foram admitidos por concurso público novos empregados que

já estão em processo de treinamento e adaptação às suas funções. A

recente implantação da Gerência de Desenvolvimento de Pessoal

tem como atribuição básica promover o aprimoramento da

capacitação técnica dos seus empregados, independente da função

exercida, correspondendo às expectativas de entrada em operação,

a partir de 1999, das novas unidades fabris. Como parte de um

programa global, além dos novos empregados, técnicos que já vi-

nham trabalhando na empresa também começam a participar de

treinamento específico tanto no país como no exterior.
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MAIN ACTIONS 1993-1998

• Merging of controlled

companies and balance

sheet re-structuring

• Merging companies debt

equating by INB

• INB Financial flow

optimization and

financing lines feasibility

• CEDEP opening -

Personnel Development

Management

• Adaptation of

personnel's frame and

public contest held for

new professionals'

admission

' Administrative area

transfer to Resende (RJ)

Unit process

implementing

• Communication base

structuring

interconnecting

the Company's

operational units

' Computerized nets

implantation in Rio de

Janeiro and in

Resende (RJ)
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from 1999 onwards. As part of a global program, besides

the new employees, technicians that have already been

working with the Company also started to participate of

specific training not only in the country, but also abroad.

Still in 1998, the Finance and Administration Directorate

led off the transfer process of the administrative area to

Resende (RJ) in order that the operation area can count on

all the necessary support. In this way, in time, results that

are more promising can be obtained and the Company will

profit in efficiency in all aspects.

In the information technology area, priority was given to

the local net implantation in Resende and Rio de Janeiro,

as well as the corporate software selection, structuring of

communication base interconnecting operational units

located in different regions of the country and

complementing the necessary operation hardware. As soon

as the complete support enters into operation in an

integrated way there will be an immediate optimization in

the data and information flow. Thus, INB will have quicker

and trustworthy mechanisms to take decisions.
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AÇÃO E DINAMISMO

Ainda em 1998, a Diretoria de Finanças e Administração

deu início ao processo de transferência da área administra-

tiva para Resende (RJ) para que o setor de operação passe a

dispor de todo o suporte necessário. Desse modo, oportu-

namente poderão ser obtidos resultados mais promissores

com a empresa ganhando em eficiência em vários aspectos.

Em uma outra área, a de informática, a prioridade recaiu

sobre a implantação das redes locais de Resende e do Rio

de Janeiro, bem como da seleção dos softwares corporativos,

da estruturação da base de comunicação interligando as uni-

dades operacionais localizadas em diferentes regiões do país

e da complementação do hardware necessário às operações.

Tão logo todo este suporte entre em funcionamento de for-

ma integrada, haverá uma otimização imediata nos fluxos

de dados e informações, com a INB dispondo de mecanis-

mos mais ágeis e confiáveis para a tomada de decisões.
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AÇÕES PRINCIPAIS

1993-1998

• Incorporação das

controladas e

reestruturação do

balanço

• Equacionamento da

dívida das empresas

incorporadas pela INB

• Otimização do fluxo

financeiro da INB e

viabilização de linhas de

financiamento

• Criação da CEDEP -

Gerência de Desenvolvi-

mento de Pessoal

• Adequação do quadro

de pessoal e realização

de concurso público

para admissão de novos

profissionais

• Implementação do

processo de transferên-

cia da área administrati-

va para a Unidade de

Resende (RJ)

• Estruturação da base de

comunicação interligan-

do as unidades

operacionais da empresa

• Implantação de redes

informatizadas no Rio

de Janeiro e em

Resende (RJ)
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The essential leverage of all economical activity is

to obtain technical and economical results. However,

because of the present peculiar market and society

characteristics, it is necessary transparency in the

entrepreneurial actions in order to establish a direct

and permanent dialogue, thus conferring to INB's

perfo rmance leg i tint a cy.

In the 1993-1998 period, through the regional insert

policy that is aligned with the "open doors' one, 1NB

has established its image and position before the

society in general and, specially, to the communities

neighboring its operational units.



To hold a Public Hearing in 1998 in the city of Resende (RJ) to

present to the local community the Study and the Environmental

Impact Report (EIA-Rima), related to the new uranium powder

and pellet factories fulfilled its hole of clarifying doubts as

regards the future operation of these units. Preceding this

initiative, Caetité Unit (BA) Public Hearing in 1997, was a

successful action, which led to a promising horizon in relation

to the Company's transparency process.

The support given to the operational units' neighboring

communities is another initiative of this policy and that has

confirmed itself through agreements signed with city halls and

schools - " INB Participation in Social-Economical Actions and

Activities" and "Environmental Programs of Common Interest"

are examples of actions in this sense. In this context, there is

also the industrial facility visiting program increased in the 1997-

1998 period, which took about 2 thousand visitors, among

students, teachers, community's representatives and authorities,

to get to know in loco the industrial unit productive process.
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COMPROMISSO EMPRESARIAL

r.

A realização de Audiência Pública em 1998 na cidade de Resende

(RJ) para apresentação à comunidade local do Estudo e do Re-

latório de Impacto Ambiental (EIA-Rima), relacionados ao

licenciamento das novas fábricas de pó e pastilhas de urânio,

cumpriu a contento o seu papel para dirimir dúvidas quanto à

operação futura dessas unidades. Precedendo a esta iniciativa,

a Audiência Pública da Unidade de Caetité (BA), concretizada

em 1997, foi ação bem-sucedida e que deu início a um horizon-

te promissor no que diz respeito ao processo de transparência

da empresa.

O apoio às comunidades circunvizinhas das unidades

operacionais é outra iniciativa delineada a partir dessa política

e que tem se confirmado através de convênios estabelecidos com

prefeituras e escolas - "Participação da INB em Ações e Ativi-

dades Sócio-Econômicas" e "Programas Ambientais de Interesse

Comum" são exemplos de ações nesse sentido. Nesse contexto,

insere-se ainda o programa de visitas às instalações industriais,

intensificado no biênio 1997-1998, e que levaram cerca de

2 mil visitantes, entre estudantes, professores, representantes

da comunidade e autoridades, a conhecer in loco o processo

produtivo das unidades industriais.
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MAIN ACTIONS 1993-1998

• INB's opening for the

external public through

the regional insert

program

• Promotion of

environmental programs

of common interest

' Support programs for

the units' neighboring

communities

• Development of visit

programs to the

operational units

• INB's activity

popularization through

site in the Internet and

in other media

• Holding of Public

Hearings

However, in the Entrepreneurial Communication scope actions

are not limited to those issues. Other initiatives are been adopted

and even intensified so that INB reaches the expected results in

this area. For instance, in order to establish a more efficient an

direct communication not only with its internal, but also with

its external public, in 1998 the Company redefined its trade

mark, having as its starting point a new design conceived from

updated and current communication standards. In the same

context, a site was installed in the Internet for an electronic

popularization. This is another action that contributes to ratify

the transparency process that INB is pursuing.
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COMPROMISSO EMPRESARIAL

Contudo, as ações no âmbito da Comunicação Empresarial não

se limitam a essas questões. Outras iniciativas vêm sendo adotadas

e até mesmo intensificadas para que a INB alcance os resultados

almejados nessa área. Com o objetivo, por exemplo, de estabele-

cer uma comunicação mais eficiente e direta tanto junto ao seu

público interno como externo, em 1998 a empresa redefiniu a

sua logomarca a partir de um novo desenho concebido dentro de

padrões de comunicação mais atual. Dentro do mesmo contexto,

a divulgação eletrônica por meio da instalação de um site na

Internet é outra ação que contribui para ratificar o processo de

transparência pelo qual a INB tem se pautado.

AÇÕES PRINCIPAIS

1993-1998

• Abertura da INB para o

público externo através

do programa de inserção

regional

• Promoção de programas

ambientais de interesse

comum

• Programas de apoio

para as comunidades

circunvizinhas às

unidades

• Suporte às áreas

administrativa e

operacional da empresa

na demanda de ações

de Comunicação Social

• Desenvolvimento de

programa de visitas às

unidades operacionais

• Divulgação das ativida-

des da IIMB via site na

Internet e junto aos

diferentes meios de

comunicação

• Realização de

Audiências Públicas
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SEGURANÇA E QUALIDADE



In order lo minimize eventual environmental

/H//M(7S faulting from industrial processes, l\li

nnplautcd It an id ,wd gaseous waste treatment

systems in its- several units, as well as other for air

exhaustion and renewal in the woik atmosphere.

Compacting and segregation systems were also

developed for the solid waste nencrated in sonie of

its unit*, the ncimes±a>y investments repivsented an

e.\pre±sire share of the ( ampany's lot,d investment*

when implementing its projects.

*::



SAFETY, QUALITY AND

ENVIRONMENT

• Nuclear and

environmental licensing

of Resende, Caetité,

Buena and Caldas units

• Santo Amaro 's Plant

(USAM) decommissioning

• Audit oflNB's Quality

System, (customers and

suppliers)

• Routine checking of safety

aspects, aiming at

worker's, public and

environmental protection

• Follow-up of Public

Hearing process,

regarding Resende and

Caetité unit

environmental licensing

• FEC's Unit I ISO 9001

certification

' Starting of ISO 14000

Environmental

Certification process

In Resende's enterprises, located in the Rio de Janeiro State, for

instance, R$ 8,5 million were invested developing environmental

protection, safety and radioprotection programs. From this total,

about 59% ivere allocated for the liquid and gaseous waste

treatment systems implantation in the pellet and powder factories.

At the Fuel Element Factory's (FEC) Unit 1, improvements were

made in liquid and gaseous waste detection and treatment systems.

Resources were also allocated for occupational monitoring and

environmental monitoring of unusual events (alarm systems)

physical protection systems.

Still in Resende, besides the forest nursery with several different

native species of the Atlantic Forest that is helping to preserve

and restore the Paraíba region ecosystem, INB is enlarging its

activities and is investing, since the beginning of this year, in the

construction of a Zoo-botanic Center. It will have an insect house,

a herbarium and an area to select wild animals, and will count

on high technology, having as its aim to become a reference

information center for university students and researchers. These

investments contemplate demands contained in the environmental

licensing process for the reconversion and uranium dioxide pellet

production lines. Because of this enterprise, the Company starts

to play a unique role in the Southern State ecosystem preservation

and recovery. This model will serve as base for other INB's vinits,

located in different regions of the country.
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COMPROMISSO EMPRESARIAL

Nos empreendimentos de Resende, localizado no Estado do Rio

de Janeiro, por exemplo, foram investidos cerca de R$ 8,5 mi-

lhões no desenvolvimento de programas de proteção ambiental,

segurança e radioproteção. Desse total, cerca de 59% destina-

ram-se à implantação dos sistemas de tratamento de efluentes

gasosos, líquidos e sólidos das fábricas de pó e pastilhas. Na

Unidade I da Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC), reali-

zaram-se melhorias nos sistemas de captação e tratamento de

efluentes líquidos e gasosos, bem como foram alocados recur-

sos para monitoração ocupacional e ambiental, monitoração

de eventos não usuais (sistemas de alarme) e sistemas de prote-

ção física.

Ainda em Resende, além de um horto florestal com espécies

diferentes de plantas nativas da Mata Atlântica que vem permi-

tindo a preservação e a restauração do ecossistema da região

do Médio Paraíba, a INB vem ampliando as suas ações e inves-

te, desde 1998, na construção de um Centro Zoobotânico que

contará com um insetário, um herbário e uma área de triagem

para animais silvestres, a ser dotado de alta tecnologia com o

objetivo, inclusive, de transformá-lo em centro de referência de

informação para universitários e pesquisadores. Esses investi-

mentos contemplam exigências contidas no processo de

licenciamento ambiental das linhas de produção de reconversão

e pastilhas de dióxido de urânio. Com esta iniciativa, a empre-

sa passa a desempenhar papel singular na preservação e recu-

peração do ecossistema do Sul-Fluminense, com o modelo ser-

vindo de base para as outras unidades da INB localizadas em

diferentes regiões do país.

Na Unidade de Buena, também no Estado do Rio de Janeiro, a

INB exerce rígido controle da segurança operacional e do im-

pacto ambiental através da execução de programas de recupe-

ração das áreas mineradas e de monitoração ambiental dos lo-

cais de trabalho e circunvizinhos. As atividades de lavra e re-

composição das áreas são feitas concomitantemente para que a

recuperação dos terrenos minerados se dê em caráter imediato

após o término da extração do minério. Dessa forma, a empre-

sa promove o retorno à atividade de origem da região, ou seja,

a prática agro-pastoril.
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SEGURANÇA, QUALIDADE

E MEIO AMBIENTE

• Licenciamento nuclear e

ambiental das unidades

de Resende, Caetité,

Buena e Caldas

• Descomissionamento da

Usina de Santo Amaro

(USAM)

• Auditoria de Sistemas da

Qualidade da INB

(clientes e fornecedores)

• Levantamento contínuo

dos aspectos de segu-

rança visando a proteção

do trabalhador, do

público e do meio

ambiente

• Acompanhamento do

processo de Audiência

Pública, visando o

licenciamento ambiental

das unidades de

Resende e Caetité

• Certificação ISO 9001 da

Unidade I da FEC

• Início do processo

de Certificação

Ambiental ISO 14000



In Buena Unit, also in Rio de Janeiro State, INB exercises

strict control of operational safety and of environmental

impact carrying out mined area recovery programs and

environmental monitoring of work and neighboring sites.

The areas of mining and reposition activities are

simultaneous, so that recovery of the mined areas happens

immediately after the ore extraction. In this way, the

Company promotes the return to the primitive activity of

the region, that is, the agriculture and shepherding practice.

INB's environmental protection work in another of its

enterprises - the Caldas Unit area, in the Minas Gerais State-

according to the International Atomic Energy Agency has

an excellence standard and serves as reference to other

countries. In this Unit, the Company performs complete and

permanent environment monitoring in order to keep strict

control of the areas under its influence.

Still in compliance with environmental licensing demands,

which foresees the preservation of areas inside an enterprise

and the implantation of a natural vegetation strip around

the same, at Caetité Unit, in Bahia State, INB also

implemented a forest nursery with plant species found in

this region. This will make possible the reforestation and

restoring of 800 hectares close to the ore pit. Because of

this project, 5 million native seedlings will be planted in

the long run.

Moreover, the productive process quality assurance in the

nuclear industry means strategic planning. Specific programs

are applied permanently to obtain it. Seeking international

recognition for its Quality Assurance System, INB has just

received the ISO 9001 certification, granted by BRTÜV,

which was crated with the joint venture between the German

certifying institution TÜV and the Nuclear Quality Brazilian

Institute, that audited the Fuel Element Factory.
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COMPROMISSO EMPRESARIAL

O trabalho de proteção ambiental realizado pela INB confere a

outro de seus empreendimentos - o da área da Unidade de Cal-

das, em Minas Gerais - padrão de excelência que serve de refe-

rência para outros países, segundo a Agência Internacional de

Energia Atômica. Nela, a empresa executa completo e perma-

nente monitoramento do meio ambiente com o objetivo de

manter sob estrito controle as áreas sob sua influência.

Ainda em atendimento a exigências de licenciamento ambiental,

que prevê a preservação de áreas dentro de um empreendimen-

to e a implantação de faixa de vegetação natural da região ao

redor do mesmo, na Unidade de Caetité, na Bahia, a INB tam-

bém instalou um horto florestal com espécies típicas da região,

o que possibilitará o reflorestamento e a recomposição de uma

área de cerca de 800 hectares próxima à mina. Através desse

projeto, será feito, a médio-longo prazo, o plantio de aproxi-

madamente 5 milhões de mudas nativas.

E garantia da qualidade do processo produtivo na indústria

nuclear significa planejamento estratégico. Programas específi-

cos são aplicados em caráter permanente para a sua obtenção.

Visando o reconhecimento internacional do seu Sistema de

Garantia de Qualidade, a INB acaba de receber a certificação

pela ISO 9001 concedida pelo BRTÜV, órgão criado a partir da

associação da instituição certificadora alemã TÜV com o Insti-

tuto Brasileiro da Qualidade Nuclear, que auditou a Fábrica de

Elementos Combustíveis.
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Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - 1NB acts in the

nuclear sector putting into effect the monopolized activity

conferred to the Union by the Federal Constitution (art.

2Í, paragraph XXIIÍ). As a mixed economy Company it

is linked to the Office of the Extraordinary Minister for

Special Projects - then. Secretary of State for Strategic

Affairs (SAE) - and is controlled by Comissão Nacional

de Energia Nuclear (CNEN).

It was opened in 1988, to succeed Nuclebrãs and in 1994,

it merged three subsidiaries of the latter. It keeps units in

the following states: Bahia, Minas Gerais and Rio de

Janeiro - inland Ceará, the Company has uranium

associated to phosphate ore deposit.
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Inserted in the Federal Government Pluriannual Plan the Company

has today as its main challenge, to give the country nuclear fuel

cycle technical-economical self-sufficiency. At present, only two

phases of this cycle are performed abroad: uranium concentrate

conversion into uranium hexafluoride and its isotopic enrichment.

MAIN ACTIVITIES

• Uranium extraction, treatment and industrial processing

• Nuclear fuel cycle industrial process exploration and

development

• Heavy mineral production

OPERATIONAL UNITS

Bahia

Lagoa Real/Caetité Unit, mining-industrial enterprise sited in the

"Drought Polygon", in the Southwest, where there is one of the

country's most important uranium provinces. Besides the mineral

use, in this unit it is processed though the most economical process

- the pile leaching for uranium concentrate production, which starts

the nuclear fuel cycle.
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COMPROMISSO COM O FUTURO

Tem hoje como desafio maior, inserido no Plano Plurianual do Go-

verno Federal, dotar o país de auto-suficiência técnico-econômica

do ciclo do combustível nuclear. No momento, apenas duas etapas

desse ciclo são realizadas no exterior: a conversão do concentrado

de urânio em hexafluoreto de urânio e o seu enriquecimento isotópico.

ATIVIDADES PRINCIPAIS

• Extração, tratamento e processamento industrial do urânio

• Exploração e desenvolvimento dos processos industriais do ciclo

do combustível nuclear

• Produção de minerais pesados

UNIDADES OPERACIONAIS

Bahia

Unidade Lagoa Real/Caetité, empreendimento mínero-industrial si-

tuado no 'Polígono das Secas', no sudoeste , onde está localizada

uma das mais importantes províncias de urânio do país. Além do

aproveitamento do mineral, nesta unidade é feito o seu

beneficiamento através do processo - mais econômico - de lixiviação

em pilhas para a produção de concentrado de urânio e que dá início

ao ciclo do combustível nuclear.

Minas Gerais

Na Unidade de Caldas, visando otimizar a utilização das suas insta-

lações industriais com o aproveitamento do capital tecnológico lá

existente, em breve novos projetos entrarão em operação, a saber:

Tratamento Químico da Monazita (TQM), um composto natural

que, além de conter os materiais estratégicos urânio e tório, consti-

tui na principal fonte de terras-raras; e tratamento de minerais con-

tendo urânio como subproduto. Através de parceria com o Grupo

Paranapanema, a INB estará implantando um novo projeto: o Tra-

tamento Químico de Columbita (TQC) que, após o processamento

do mineral columbita, obtém-se urânio, nióbio e tântalo.
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Gerais

In the Caldas Unit, seeking to optimize the use of its industrial

facilities using the existing technological capital, soon new

projects will be in operation, such as: Monazite Chemical

Processing (TQM), a natural compound that besides having in

its contents strategic uranium and thorium, is the main rare

earth source; and processing of minerals that have uranium as

a by-product. Through joint venture with Paranapanema Group,

INB will be implementing a new project: Columbite Chemical

Processing (TQC) through which after the columbite mineral

processing, uranium, niobium and tantalum are obtained.

Rio de Janeiro

In the municipal district of Resende is sited the Fuel Element

Factory (FEC), comprising of two units: Unit I, responsible for

component fabrication and fuel element assembly; and Unit II,

where two new production lines are being implemented -

uranium hexafluoride reconversion in uranium dioxide powder

and uranium dioxide pellet production.

In the municipal district of São Francisco de Itabapoana is

located Buena Unit which processes the stages related to

monazitic sands physical treatment for obtaining heavy minerals

- ilmenite, rutile, zirconite, besides monazite - rare earth

compound source, indispensable to high technology component

production, and that is sent to Caldas (MG) Unit for processing.

In the State capital, in the Botafogo district, is the Company's

central administration.
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COMPROMISSO COM O FUTURO
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Rio de Janeiro

No município de Resende, está instalada a Fábrica de Elemen-

tos Combustíveis (FEC), da qual fazem parte duas unidades: a

Unidade I, responsável pela fabricação de componentes e mon-

tagem do elemento combustível; e a Unidade II onde estão sen-

do implantadas duas novas linhas de produção - a reconversão

do hexafluoreto de urânio em pó de dióxido de urânio e a pro-

dução das pastilhas de dióxido de urânio.

No município de São Francisco de Itabapoana, localiza-se a Uni-

dade de Buena que processa as etapas relativas ao tratamento

físico das areias monazíticas para a obtenção de minerais pesa-

dos - ilmenita, rutilo, zirconita, além da monazita - fonte dos

compostos de terras-raras, indispensáveis à produção de com-

ponentes de alta tecnologia, e que é enviada para processamento

na Unidade de Caldas (MG).

Na capital do estado, no bairro de Botafogo, fica a administra-

ção central da empresa.

51



Organograma - Estrutura Básica
'Urbanization ÍJ?ãrí - Basic òiruciuve

.'< í"f.;,'i'

Conselho de
Administração

Board of
Administration

Conselho
1'isca I

('.uniu li

Diieinrin
Kxccutiva

Presidência

çjs e

Ailminismição
Diivtori.i
Iiulustrial

ln,1n<!ihtl

Diretoria de
Recursos
Minerais

52



Endereços

Administração Central
Rua Mena Barreto, n° 161 — Botafogo
22271-100 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: 55 (21) 536-1600
Fax: 55 (21) 537-9391
E-mail: inbrio@alternex.cotn.br
http ://ww w. inb.gov.br

Escritório de Brasília
SAN - Ed. Petrobrás - BI. D - 6o - parte - Plano Piloto
70040-091 - Brasília - DF
Tel: 55 (61) 223-3683
Fax: 55 (61) 223-3650
E-mail: inbbsb@zaz.com.br

INB Resende
Rodovia Presidente Dutra — Km 330 — Engenheiro Passos
27555-000 - Resende - RJ
Caixa Postal: 83632
25580-970 - Itatiaia - RJ
Tel: 55 (24) 357-8700
Fax: 55 (24) 354-4004 / 354-5989
E-mail: inbresende@inb.gov.br

INB Caetité
Av. Ernesto Geisel Sobrinho, 345
Caixa Postal: 7
46400-000 - Caetité - BA
Tel: 55 (77) 454-1295
Fax: 55 (77) 454-2060
E-mail: inbcaetite@clubenet.com.br

INB Buena
2o Distrito de São Francisco de Itabapoana
Caixa Postal: 123191
28230-000 - Buena - RJ
Telefax: 55 (24) 789-1664 / 789-1700
E-mail: inbbuena@censa.com.br

INB Caldas
Estrada Poços — Andradas — Km 20,6
37780-000 - Caldas - MG
Caixa Postal: 961
37701-970 - Poços de Caldas - MG
Tel: 55 (35) 722-1222
Fax: 55 (35) 722-1910
E-mail: inbcaldas@pocos-net.com.br

INB Fortaleza
Av. Barão de Studart, n° 2360 - Torre Quixadá , sala 705 - Aldeota
60150-160 - Fortaleza - CE
Tel: 55 (85) 246-3310
Fax: 55 (85) 246-3833
E-mail: inbfor@secrel.com.br

INB São Paulo
Rua Miguel Yunes n°115 - Jurubatuba — Santo Amaro
04444-000 - São Paulo - SP
Telefax: 55 (11)5631-7611

53



Page 4
Executive Board

Page 5
Vacuum filter

Page 6
Speech on INB activities

Page 7
Public Hearing
Resistance pressure welding (RPW)

equipment-

Page 8

Technical visit

Page 9
Technical visit
Electron-beam welding
equipment

Page 15
INB Tenth Aniversary Meeting

Page 17
Uranium mat

Page 18-19
Implantation - Caetité Unit

Page 20
Heavy Sand

Page 21
Decommissioning
Buena production
Mining at Buena

Page 23
Laser measuring system

Page 24
Grinding machine

Page 25
Spacer grids pring force
measuring equipment

Page 26
Press feed system
Fully automatic fuel
rod filling station

Page 27
Sintering furnace
Rotary press

Page 29
Control room

Page 31
Assembling of fuel elements

Page 32
Fuel Element

Page 35
Speech on INB activities

Pages 36-37-38 - 39
Technical visits

Page 41
Parrot

Page 42
Toucan
Whole body counter

Page 43
Gas treatment system

Page 44
Effluent treatment
Reforestation

Page 45
Forest nursery
Hand and food monitor

Page 47
INB Tenth Aniversary Meeting

Page 48
INB Caldas - State of Minas Gerais

Page 49
INB Caetité - State of Bahia

Page 50
Fuel Element Factory - Unit I

Page 51
Fuel Element Factory - Unit II

54



Legendas

Página 4
Diretoria Executiva

Página 5
Filtro rotativo

Página 6
Palestra sobre as atividades da INB

Página 7
Audiência Pública
Equipamento de soldagem de varetas por
resistência

Página 8
Visita técnica

Página 9
Visita técnica
Equipamento de solda
por resistência

Página 15
Comemoração dos 10 anos da INB

Página 17
Esteira de urânio

Página 18-19
Unidade de Caetité - implantação

Página 20
Areias pesadas

Página 21
Descomissionamento
Produção em Buena
Mineração em Buena

Página 23
Sistema laser de medição

Página 24
Retifica

Página 25
Equipamento de medição de
força de mola

Página 26
Sistema de alimentação da prensa
Máquina automática de
enchimento de varetas

Página 27
Forno de sinterização
Prensa de pastilhas

Página 29
Sala de controle

Página 31
Montagem do elemento
combustível

Página 32
Elemento Combustível

Página 35
Palestra sobre as atividades da INB

Página 36 - 37 - 38 - 39
Visitas técnicas

Página 41
Papagaio

Página 42
Tucano
Medidor de corpo inteiro

Página 43
Sistema de tratamento de gás

Página 44
Tratamento de efluentes
Reflorestamento

Página 45
Horto Florestal
Medidor de mãos e pés

Página 47
Comemoração dos 10 anos da INB

Página 48
INB Caldas - Estado de Minas Gerais

Página 49
INB Caetité - Estado da Bahia

Página 50
Fábrica de Elementos Combustíveis -
Unidade I

Página 51
Fábrica de Elementos Combustíveis -
Unidade II

55



Coordenação Geral

Gabriela Marchesin

Produção Executiva

Lígia Brütt
Lúcia Aguiar

Texto

Dilze Silva

Suporte Técnico

José Carlos Castro

Revisão de Texto

Clotilde Jeveaux
Lúcia Aguiar
Carlos Frederico Gouveia da Silva

Versão

Ecila Routledge

Projeto Gráfico

Grevy Conti

Fotografia

André Sodré
Igor Pessoa
José Martins

56



ULLLIiJJJJ
LLLLJLÍJÜLJ
D O B R A S I L



I J D U S T R I A S
N ' U T L E A R E S
i l l Ü A S I L

DEMOSTRAÇOES FINANCEIRAS



SENHORES ACIONISTAS



O exercício de 1998 completa um ciclo de

cinco anos, nos quais a administração da

INB empenhou-se em desenvolver um pro-

grama de trabalho objetivando dotar a em-

presa da auto-suficiência financeira e

tecnológica na área do ciclo do combustí-

vel nuclear.

Registrem-se alguns fatos importantes

nesse período de retomada das ativida-

des da empresa:

• em 1994 foram movimentados recursos

da ordem de RS 45 milhões e, em 1998,

trabalhou-se no patamar de RS 201 mi-

lhões; foram investidos RS 81 milhões em

1997/98, contra apenas R$ 8 milhões no

triênio anterior a 1997;

With the financial year of 1998 a five-year

cycle is completed, in which INB's

york program aiming at attaining its

technologically self-sustainable in th

ntclear fuel cycle area.

Some important facts in this period of tbi

company's retaking activities can hi

highlighted:

in 1994, resources of around R$ 4t

million we and. in 1998, work

:arried out with ?s of RS 201

nil-lion; R$ 81 million were invested h

1997/98, aea st H$ 8 million in the

three year-period previous to 1997:



• as fábricas de reconversão e de pastilhas de urâ-
nio estarão operando em 1999, assim como a mina
de urânio do projeto Caetité/Lagoa Real, locali-
zada no estado da Bahia, cuja capacidade atende-
rá a demanda interna;

• a Unidade de Buena, no norte do Estado do Rio
de Janeiro, paralisada desde 1993, foi reativada,
expandindo gradualmente sua capacidade em
1998, disponibilizando monazita para a produ-
ção de terras-raras;

• projeta-se para o ano 2001 uma capacidade de fatu-
ramento da empresa quatro vezes maior (de R$ 26
milhões em 1994 para R$ 105 milhões em 2001), em
função da entrada em operação das novas unidades
industriais e o acréscimo da demanda interna;

• de 1994 a 1998, a INB utilizou o equivalente a três
vezes mais urânio enriquecido para a montagem
dos elementos combustíveis, do que no período de
1982, quando a Fábrica de Elementos Combustí-
veis - FEC foi inaugurada em Resende, a 1993;

• a produção de concentrado de urânio na unidade
de Caldas (CIPC) nos últimos cinco anos atingiu
o equivalente a 25% de toda a produção da mina,
desde o início de sua operação, em 1981;

• a incorporação de três subsidiárias e a extinção de
uma possibilitou uma simplificação gerencial, re-
dução de custos e operação com uma estrutura
mais enxuta e eficiente.

Pode-se considerar o exercício de 1998 como de con-
solidação dessa fase de redefinição do programa de
trabalho e dos investimentos, abrindo espaço para a
fase de operação e produção.

Nesse exercício, especificamente, os seguintes even-
tos podem ser destacados: a entrega do núcleo de
Angra 1 com a mesma tecnologia do fabricante do
reator, adquirida pela INB, e o início da fabricação
do núcleo de Angra 2. Na área não associada direta-
mente ao ciclo do combustível, a Empresa retomou
as atividades de processamento de minerais pesados,
consolidando gradualmente a sua presença no mer-
cado, atualmente importador dos produtos deriva-
dos dessa matéria-prima.

FONTES DE RECURSOS

As fontes de recursos utilizadas foram essencialmen-
te provenientes das receitas próprias geradas pela pro-
dução do núcleo inicial de Angra 2 e pelo forneci-
mento de um núcleo completo para Angra 1, ambos
destinados à Eletrobrás Termonuclear S.A..

Adicionalmente foram utilizados os contratos de fi-
nanciamento com bancos alemães, destinados a fi-
nanciar os investimentos nas novas fábricas e os com-
ponentes e materiais importados para a fabricação
do núcleo inicial.

Não obstante todo o processo de racionalização e
otimização dos recursos ao longo desse período
pregresso, a Empresa, em face da ainda reduzida

• the reconversion and uranium pellets factories will
be in operation in 1999, as well as the uranium
ore pit of Caetité/Lagoa Real project, sited in the
Bahia State, whose capacity will supply for internal
demand;

• Buena Unit, North of Rio de Janeiro State,
paralyzed since 1993, was reactivated, gradually
expanding its capacity in 1998, thus monazite was
made available for the production of rare-earths;

m For the year 2001 the company's invoicing capacity
is foreseen to be four times larger (from R$ 26
million in 1994 to R$ 105 million in 2001),
because of the operation start of new industrial
units and the increase of internal demand;

u From 1994 to 1998, INB produced three times
more enriched uranium for the fuel element
mounting than in the period from 1982, when the
Fuel Element Factory - FEC was inaugurated in
Resende, to 1993;

• In the last five years the uranium concentrate
production in the Caldas Unit (CIPC) reached the
equivalent to 25% of all the mine's production,
since the beginning of its operations, in 1981;

m The incorporation of three subsidiaries and the
extinction of one made a managerial simplification
possible, reduction of cost and operation in a more
efficient structure.

The 1998 financial year can be considered as the
consolidation of the work and investment program
redefinition phase, thus paving the way for the
operation and production phase.

In this financial year the following events can
specifically be outstanding: the core delivery for
Angra 1 with the same reactor manufacture's
technology, acquired by INB, and the beginning of
Angra 2 core production. In the area not directly
associated to the fuel cycle, the Company resumed
the heavy mineral processing activities, thus gradually
consolidating its presence in the tnarket, at present
an importer of by-products of this raw material.

SOURCE OF FUNDS

The source of funds used came essentially from own
revenues generated by the Angra 2 first initial core
production and by the supply of a complete core for
Angra 1, both for Eletrobrás Termonuclear S.A.

Additionally, the financing contracts with
German banks, whose appropriation was to
finance investments in the new factories and
imported components and material for the initial
core manufacturing.

Notwithstanding, the fund rationalization and
optimization process a long this previous period, the
Company, facing the still reduced demand of its
products, at present limited to Angra 1 and 2 nuclear
power plants, demanded funds from the Federal



demanda dos seus produtos, atualmente circunscri-
tas as usinas nucleares Angra 1 e 2, demandou re-
cursos da União para a sua operação, que
corresponderam apenas a 18,5% do total das fon-
tes aplicadas no ano de 1998.

PRODUÇÃO DE ELEMENTO COMBUSTÍVEL

A Fábrica de Pastilhas de Urânio foi concluída e ini-
ciada a fase de qualificação; sua operação comercial
deverá iniciar-se em fevereiro de 1999.

A Fábrica de Reconversão está com 80% de suas
etapas de construção e montagem concluídas, es-
tando prevista sua qualificação para o 2o trimestre
do próximo ano.

A INB está obtendo uma nova qualificação no mer-
cado de fabricação e montagem de elementos com-
bustíveis, ao acompanhar e supervisionar a monta-
gem final de 121 elementos combustíveis com
tecnologia Westinghouse, destinados ao núcleo de
Angra 1.

Com investimentos da ordem de R$ 5 milhões em
equipamentos de última geração (como fresadoras,
máquinas de soldas, entre outras), aliada a melhorias
e complementações nos processos de fabricação e
montagem do elemento combustível, a INB irá
otimizar os prazos de produção, reduzindo perdas e
aumentando a eficiência de todo o processo.

O projeto de cooperação com o Centro Tecnológico
da Marinha - CTMSP, visando a implantação da Uni-
dade de Enriquecimento de Urânio em Resende, com
o aproveitamento das instalações da antiga Nuclei,
está em fase final de negociação e estão sendo avali-
adas as condições do acordo que regulará os direitos
de cessão de uso das máquinas e os prazos para im-
plantação do empreendimento.

Foi realizada a Audiência Pública em Resende para
apresentação à comunidade local do Estudo e do Re-
latório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), relacio-
nados ao licenciamento das novas Fábricas de Pó e
de Pastilhas de Urânio.

MINERAÇÃO

O Complexo Mínero-industrial de Caetité / Lagoa
Real está com 80% da sua implantação concluída,
devendo o empreendimento entrar em operação no
primeiro trimestre de 99, com produção anual de 400
toneladas de concentrado de urânio.

O minério oriundo dessa nova mina será tratado atra-
vés da técnica de lixiviação em pilhas que dispensa a
fase de moagem, agitação e filtração, possibilitando
uma substancial redução nos investimentos e opera-
ção a custos menores, em face do reduzido número
de equipamentos e unidades operacionais envolvidos.

Programa-se, por outro lado, a extração adicional de
cerca de 100 toneladas de urânio do excedente de li-
cor oriundo de Caetité, nas instalações de Caldas, MG.

Deu-se prosseguimento no exercício às negociações
com o Grupo Paranapanema visando a exploração do

Government for its operation, that corresponded to
just 18,5% of the total funds used in the financial
year of 1998.

FUEL ELEMENT PRODUCTION

The Uranium Pellet Factory was concluded and its
qualification phase started; its commercial operations
will start in February 1999.

The Reconversion Factory has 80% of its construction
and mounting stages concluded, its qualification is
foreseen for the second quarter of next year.

INB is acquiring a new qualification in the market
of fabrication and mounting of fuel elements when
it is accompanying and supervising the final mounting
of 121 fuel elements with Westinghouse technology
destined to Angra 1 core.

With investments of around R$ 5 million in last
generation equipment (such as milling machines,
welding machines, among other), combined with
improvements and complementing in the fuel element
fabrication and mounting, INB will optimize
production time schedule, thus reducing losses and
increasing the whole process efficiency.

The cooperation project with Centro Tecnológico da
Marinha - CTMSP, envisaging the Uranium
Enrichment Unit implementation in Resende, using
the former Nuclei facilities, is in a final phase of
negotiation and the agreement conditions that will
regalement the machinery cession rights and the
enterprise implementation time schedule.

A Public Hearing is held in Resende to introduce to
local community the Environmental Impact Study
and Report (EIA-RIMA), related to the licensing of
the new Uranium Powder and Pellet Factories.

MINING

The Caetité I Lagoa Real Mining Industrial
Complex has 80% of its implementation concluded,
the enterprise shall be in operation in the first
quarter of 99, with an annual production of 400
tons of uranium.

The ore originating from that new mine will be
treated through the leaching in pile technique that
makes the grinding, agitation and filtration phase
unnecessary. Thus making possible an investment
substantial reduction and operation at smaller costs,
because of the reduced number of equipment and
operational units involved.

On the other hand it is programmed the additional
extraction of about 100 tons of uranium from the
surplus liqueur originating from Caetité, in the
Caldas, MG, facilities.

During this financial year, the negotiations with the
Grupo Paranapanema went on envisaging the
uranium exploration contained in the Pitinga project.
Its reserves in the category below US$40,00/kg are



urânio contido no projeto Pitinga, com reservas esti-
madas naquela jazida na categoria abaixo de
US$40,00/kg, da ordem de 25.400 t de U, incremen-
tando as reservas brasileiras de urânio na referida ca-
tegoria de 56.100 t de U para 81.500 t de U (aumento
de 45%), de acordo com os critérios reconhecidos pela
Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA.

Não incluído no ciclo do combustível nuclear, a INB
explora em Buena, uma linha de tratamento físico das
areias monazíticas existentes no litoral brasileiro, des-
tinada a produção de monazita, zirconita, ilmenita e
rutilo, minerais indispensáveis à produção de um gran-
de número de componentes de alta tecnologia.

Nessa Unidade foi iniciada a construção de uma nova
linha de concentração hidrogravimétrica para o tratamen-
to do minério das jazidas de Buena Sul, proporcionando
redução de custos e tempo de manutenção e transporte.

A produção de minerais pesados encerrou o exercí-
cio de 1998 com um faturamento superior a R$ 4
milhões e está cobrindo os custos de implantação e
operação, indicando rentabilidade. Com a explora-
ção das jazidas de Buena Sul, espera-se a consolida-
ção do projeto e operação autosuficiente.

Com o esgotamento do urânio economicamente
explorável no Complexo Mínero Industrial de Poços
de Caldas, a infra-estrutura local foi utilizada para o
tratamento da denominada Torta II (concentrado con-
tendo urânio, tório e terras raras), teve adaptada as
instalações para o processo de tratamento químico da
monazita, com investimentos de cerca de R$ 1,9 mi-
lhões em 1998, promoveu-se a preparação da planta
para extração de urânio com materiais de terceiros, além
de continuar com a fabricação de ácido sulfúrico.

Foi concluído o processo de descomissionamento do
terreno da Usina de Santo Amaro em São Paulo, es-
tando o mesmo liberado para uso irrestrito. A INB
iniciou o processo visando a sua alienação no exer-
cício de 1999.

QUALIDADE

O certificado da ISO 9001 para o processo de fabri-
cação do elemento combustível e componentes foi
revalidado e iniciou-se o processo interno para a ob-
tenção da ISO 14000.

INFORMÁTICA

A prioridade nesta área foi concedida à implanta-
ção das redes locais de Resende e do Rio de Janei-
ro, seleção dos softwares corporativos, à estru-
turação da base de comunicação interligando as
unidades operacionais da INB localizadas nos esta-
dos do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais e no
Distrito Federal, e à complementação do hardware
necessário às operações. Quando esse suporte ope-
rar de forma integrada, haverá uma otimização ime-
diata nos fluxos de dados e informações, agilizando
sobremaneira as operações da companhia, com re-
dução dos custos e maior agilidade e confiabilidade
no processo decisório.

estimated, of the order of 25.400 t of U. Increasing
the uranium Brazilian reserves in the referred
category, from 56.100 t of U to 81.500 t of U
(increase of 45%), in agreement with the criteria
recognized by the International Atomic Energy
Agency - IAEA.

Not included in the nuclear fuel cycle, INB explores
in Buena, the physical treatment of the monazitic
sands existing in the Brazilian coast, for the monazite,
zirconite, ilmenite and rutile production,
indispensable minerals to the production of a great
number of high technology components.

In that Unit the construction of a new line of
hydrogravimetric concentration for the ore treatment
of the Buena South beds has begun, providing cost
and time reduction for maintenance and transport.

The heavy mineral production ended the 1998
financial year with revenue higher than R$ 4 million
and it is covering the implementation and operation
costs, indicating profitability. With the exploration
of Buena South beds, project consolidation and
operation self-sufficiency is expected.

Because of the uranium economical extraction
exhaustion in the Poços de Caldas Mining and Milling
Industrial Complex, the local infrastructure was used
for the Torta II (concentrated containing tiranium,
thorium and rare lands) treatment, had its facilities
adapted for the monazite chemical treatment
processing. With investments around R$ 1,9 million
in 1998, the plant was prepared for uranium
extraction with third party materials, besides
continuing with the sulfuric acid production.

The ground of the Santo Amaro's Plant
decommissioning process was concluded in São
Paulo, being the same liberated for unrestricted use.
INB began the process envisaging its alienation in
the 1999 financial year.

QUALITY

The ISO 9001 certificate for the fuel element and
components fabrication process was confirmed and
the internal process for obtaining ISO 14000 began.

COMPUTER SCIENCE

Priority in this area was given to Resende and Rio
de Janeiro's local nets, selection of corporate
software, to structuring of the communication basis
interconnecting INB's operational units site in the
Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais states and the
Federal District DF, and the hardware
complementation necessary to operations. When
this support operates in an integrated way, there
will be an immediate optimization of data and
information flow, greatly speeding the company's
operations, reducing costs and greater agility and
reliability in the deciding process.



A INB integrou-se à administração financeira do Go-
verno Federal, interligando os sistemas internos com
os do SIAFI e do SIAPE.

MEIO-AMBIENTE

A INB definiu uma política de rigoroso controle
ambiental e de preservação ecológica na- implanta-
ção dos seus projetos nas áreas mineral e industrial.

Importantes resultados já foram alcançados na Uni-
dade de Resende, onde a unidade de Zoo-botânica
colabora de forma integrada com as comunidades
circunvizinhas na preservação do ecossistema do Vale
do Paraíba, realizando monitoramento permanente
de suas instalações, disponibilizando produtos do
horto florestal e cuidando da fauna da região, em
conjunto com o IBAMA.

O programa de recuperação ambiental da Unidade
de Caldas, MG, teve início com a revegetação dos
depósitos de estéreis e da área ocupada pela mina,
devendo alcançar uma área de cerca de 300 mil m2

e o plantio de aproximadamente 10 mil mudas de
espécies nativas, reintegrando a área lavrada ao
meio ambiente.

Na Unidade de Caetité/Lagoa Real foram coletadas
e catalogadas uma grande variedade de sementes de
espécies nativas que serão utilizadas na revegetação
de toda a área do projeto, apoiado pelo horto flores-
tal, já implantado.

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

O desenvolvimento desta atividade tornou a INB mais
transparente nas comunidades onde atua. Para esse
efeito, promoveram-se inúmeras palestras sobre as suas
atividades nos órgãos públicos municipais, escolas, as-
sociações industriais e de bairro, esclarecendo o obje-
tivo de cada projeto local, os aspectos de segurança,
radioproteção, saúde do trabalhador e de preserva-
ção do meio ambiente, adquirindo-se gradualmente o
respeito e confiança das comunidades. Milhares de pes-
soas das localidades visitaram as instalações da em-
presa, conhecendo in loco o processo produtivo.

O processo de inserção regional foi complementado
com o apoio às áreas sociais das comunidades,
viabilizados através de convênios com as prefeituras
e escolas.

RECURSOS HUMANOS

Reformulação do Quadro de Pessoal
A Empresa encerrou o exercício com 872 emprega-
dos em seu quadro. Nesse contingente estão consi-
derados setenta novos empregados aprovados em
concurso público, que já estão em processo de trei-
namento e adaptação, sendo a quase totalidade vin-
culada às linhas técnicas de produção.

Um efetivo de 37 empregados encontra-se em ativi-
dade na Comissão Nacional de Energia Nuclear pres-
tando apoio técnico e administrativo, nos termos es-
tabelecidos nos estatutos da INB.

INB integrated itself into the Federal Government
financial management, interconnecting its internal
systems to the SIAFI and SIAPE's.

ENVIRONMENT

INB defined a rigorous environmental control and
ecological preservation policy in the implementation
of its mineral and industrial projects.

Important results have already been reached at
Resende Unit, where the Zoo-botanic unit
collaborates in an integrated way with neighboring
communities in the Vale do Paraíba ecosystem
preservation. It carries out permanent monitoring of
its facilities, making products of its forest nursery
available and taking care of the region fauna, together
with IBAMA.

The Caldas Unit, MG, environmental recovery
program has begun with the sterile deposit and
the mine pit area revegetation, and it should
reach an area about 300 thousand m2; and
planting approximately 10 thousand seedlings of
native species, reintegrating the ploughed area
to the environment.

In the Caetité/Lagoa Real Unit a great variety of native
specie seeds were collected and catalogued. They will
be used in the project whole area revegetation,
supported by the forest nursery already implemented.

CORPORATE COMMUNICATIONS

The development of this activity made INB more
transparent to the local communities where it acts.
To this effect, several lectures about its activities were
carried out in the municipality public sectors, schools,
industrial and neighboring associations. The aim of
each local project, safety's aspects, radiation
protection, the worker's health and the environment
preservation were clarified, gradually acquiring the
communities' trust and respect. Thousands of local
people visited the company's facilities, getting to
know in loco the productive process.

The regional integration process was complemented with
support given to the communities' social areas, made
viable through agreements with city halls and schools.

HUMAN RESOURCES

Staff Formulation

The company had 872 employees at the end of the
financial year. Seventy new employees, who were
successful in the public contest, are being considered
in this contingent. They are already getting training
and are in an adaptation process, being almost all of
them in the production technical line area.

A contingent of 37 employees is working at Comissão
Nacional de Energia Nuclear rendering technical and
administrative support, according to terms
established in the INB's by-laws.



Benefícios
No ano de 1998 a INB deu continuidade ao seu progra-
ma de benefícios, concedendo aos empregados assis-
tência médica - odontológica, alimentação, transpor-
te, creche e aposentadoria complementar, esta última
através do Núcleos - Instituto de Seguridade Social.

Treinamento no país e no exterior
Intenso programa de treinamento foi desenvolvido
no período no País e no exterior.

Quase 60% do quadro de pessoal participou desse
programa, investindo-se mais de 23 mil h/h, a maio-
ria (55%) em atividades de natureza técnico-ope-
racional. Os demais programas abrangeram forma-
ções nas áreas gerencial, comportamental, informática
e de idiomas. Para a preservação e desenvolvimento
da tecnologia do setor, a INB treinou vinte profissio-
nais em empresas congêneres nos Estados Unidos e
Argentina, colocando-os em contato com o estado
mais recente das artes nessa área de atuação.

Política Salarial
Dando continuidade à implantação do plano de car-
gos e salários e observado os aspectos orçamentários,
a Empresa movimentou cerca de 50% do seu efetivo
visando a aproximação gradual à média do mercado.

RESULTADOS

As demonstrações contábeis apresentadas a seguir,
refletem basicamente um aumento do ativo perma-
nente em função dos investimentos realizados nos
projetos de mineração e produção de concentrado
de urânio em Caetité, e nas Fábricas de reconversão
e pastilhas em Resende.

A INB apresenta um baixo índice de endividamento,
concentrando-se suas dívidas em eventos do seu pas-
sado, como aqueles decorrentes da incorporação das
antigas empresas subsidiárias e da antiga Nuclebrás
para com a entidade de previdência privada.

A estrutura patrimonial da Empresa revela uma situ-
ação de razoável capitalização, refletindo as provi-
dências e os ajustes que vêm sendo efetuados nos úl-
timos exercícios. A consolidação da reestruturação
patrimonial se dará ao longo do próximo exercício
com a conclusão dos trabalhos de reavaliação dos
ativos, com a definição do reaproveitamento e pre-
servação de instalações e investimentos realizados no
passado, no âmbito do programa nuclear, e com a
solução definitiva para com as dívidas junto à enti-
dade de previdência privada.

A tendência de reversão nos resultados da empresa
iniciada em 1997, vem a se consolidar neste exercí-
cio com a apresentação de lucro, como conseqüên-
cia do reconhecimento das receitas durante o pro-
cesso de fabricação do núcleo inicial de Angra 2, em
face do longo prazo da produção, bem como do for-
necimento de um núcleo completo para Angra 1.

Desse lucro , foi decidida pela Administração, com
base na legislação em vigor, a distribuição de divi-
dendos atribuíveis às ações preferenciais.

Benefits
In the year of 1998, INB continued with its benefit
program, granting to employees medical - dental
assistance, food and transport tickets, nursery and
complementary pension scheme, the latter one
through Núcleos - Instituto de Seguridade Social.

Training in the country and abroad

Intense training program was developed during the
year in the country and abroad.

Almost 60% of its personnel participated in this
program. More than 23 thousand m/h were invested,
the majority (55%) in activities of technical-
operational nature. The other programs embraced
managerial, behavior, computing, and language
learning areas. To preserve and develop technology
of this sector, INB trained twenty professionals in
congener companies in the ,-United States and
Argentina, placing them in coniact with the most
recent and advanced technology in this area.

Wage Policy
Proceeding with the salary and function plan
implementation observed the budget aspects, the
Company moved 50% of its staff seeking the gradual
approach to the market average.

RESULTS

The financial statements following presented, reflect
an increase 'òf fixed assets because of investments
carried out in the mining and uranium concentrate
production projects in Caetité, and in the
Reconversion and Pellet Factories in Resende.

INB presents a low indebtedness index, its debts been
concentrated in events of the past, as those from the
incorporation of former subsidiaries companies and
of the former Nuclebrás with social security.

The Company's net worth structure shows a
reasonable capitalization situation reflecting
measures and adjustments carried out in the last
financial years. The net worth restructure
consolidation will happen during the next financial
year when the asset re-evaluation work is concluded,
the facilities reuse and preservation of past
investments in the nuclear program is defined, and
when a final solution is given to the company's debts
to social security.

The reversion tendency on the Company's results that
started in 1997 consolidates itself in this financial
year with profit presentation. This being a
consequence of revenue recognition during the
fabrication process of the first core for Angra 2,
because of its long production period, as well as the
supply of Angra 1 complete core.

From this profit, based on the legislation in force,
the Administration decided to distribute dividends
payable to preferred capital stock.

The company's economic and financial performance
in the last two years can be observed by the analysis



O desempenho econômico-financeiro da Empresa nos
dois últimos anos pode ser observado pela análise de
alguns indicadores que indica a tendência à estabili-
zação dos negócios:

of some of the indicators that show the stabilization
tendency of businesses:

Indicadores

Liquidez corrente
Endividamento
Imobilização do
Patrimônio Líquido

1998

1,36
0,43

1,16

1997

1,74
0,45

1,15

A reversão nos resultados da Empresa vai gradual-
mente consolidando-a como unidade de negócios es-
tratégica e viável tecnológica e financeiramente, sen-
do, contudo, ainda necessário a participação gover-
namental, até que se estabilize a demanda das usinas
nucleares, principalmente com a decisão da implanta-
ção de Angra 3 bem como viabilize-se a estratégia da
Empresa de se credenciar como fornecedor qualifica-
do no mercado exterior, altamente competitivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação da INB em 1998 desenvolve a parte final
de uma programação empresarial de cinco anos en-
volvendo significativos empreendimentos na área
e retrata seu empenho e perseverança para tornar
realidade a participação nuclear na matriz
energética nacional, assumindo o seu papel de na-
tureza complementar às demais fontes energéticas,
mantendo-se, assim, como opção para as próximas
gerações utilizarem combustível com elevado con-
teúdo de nacionalização. Trabalhando com
tecnologia de ponta, participando da consolidação
da infraestrutura energética para sustentação do
desenvolvimento do país.

Finalmente, agradecemos aos nossos acionistas, cli-
entes e fornecedores pelo apoio e confiança e, em es-
pecial, aos empregados, pelo empenho e dedicação.

Indicators

Current marketability
Indebtedness
Net equity immobilization

1998

1,36

0,43
1,16

1997

1,74

0,45

1,15

The Company's result reversion is gradually
consolidating it as a strategic business unit,
technologically and financially viable. However the
government participation is still necessary, until the
nuclear power stations demand is stabilized, mainly
with the decision to implement Angra 3 as well as
the Company's strategy to credit itself as qualified
supplier in the external market, highly competitive.

FINAL CONSIDERATIONS

INB's action in 1998 develops the final part of a
five-year managerial program involving
significant enterprises in the area and portrays its
engagement and perseverance to turn into reality
nuclear participation in the national energetic
matrix, fulfilling its role of complementing nature
to the other energetic sources, remaining in this
way as an option for the next generation to use
fuel with high nationalization content. INB is
working with cutting edge technology,
participating of in the energetic infrastructure to
guarantee the Country's development.

Finally, thanks to our shareholders, clients and
suppliers for their support and trust, specially to
employees, for their engagement and dedication.

Rio de Janeiro, Io. de março de 1999 Rio de Janeiro, 1st March 1999

Roberto Nogueira da Franca
Presidente

Roberto Nogueira da Franca
President

Ronald Araújo da Silva
Diretor

Ronald Araújo da Silva
Director

Clelia Antonieta Forman
Diretor

Clelia Antonieta Forman
Director

Sergio Antonio Majdalani
Diretor

Sergio Antonio Majdalani
Director



BALANÇO PATRIMONIAL

Em Milhares de Reais

31.12.98 31.12.97

Circulante

Disponibilidade

Contas a Receber

Estoques

Adiant. e Outros Créditos

Realizável a Longo Prazo

Contas a Receber - Control, e Interl.

Dep., Emprést. e Outros Créditos

Permanente

Imobilizado

Diferido

Total do Ativo

73.135 67.874

22.195

1.647

43.144

6.149

4.383

3.035

1.348

309.012

21.303

8.271

35.643

2.657

4.714

3.433

1.281

263.286

31.12.98 31.12.97

PASSIVO

Circulante

Fornecedores

Contrib., Imp. e Taxas Parceladas

Custos a Incorrer

Previdência Privada

Provisão para Contingências

Outros

Exigível a Longo Prazo

Previdência Privada

Créditos de Acionistas

Contrib., Imp. e Taxas Parceladas

Provisão para Contingências

Result, de Exerc. Futuros

Patrimônio Líquido

Capital Social Integralizado

Reservas de Capital

Reservas de Lucros

Lucros Acumulados

Total do Passivo

52.972 39.068

7.142

15.006

16.945

4.205

8.248

1.426

61.568

55.362

-

2.758

3.448

5.836

266.154

Í68.043

81.870

3.897

12.344

386.530

14.498

5.679

-

3.372

12.222

3.297

63.196

48.772

7.403

3.002

4.019

4.556

229.054

168.043

52.387

1.834

6.790

335.874

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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In Thousands of Reais

12.31.98 12.31.97

Current Assets

Cash Available

Accountants Receivable

Inventories

Advances and Other Credits

Long Term Assets

Accounts Receivable - Cont. & Affiliated

Deposits, Loans & Other Credits

Permanent Assets

Fixed Assets

Deffered

Total of Assets

73.135 67.874

22.195

1.647

43.144

6.149

4.383

3.035

1.348

309.012

275.735

33.277

386.530

12.31.98

21.303

8.271

35.643

2.657

4.714

3.433

1.281

263.286

240.017

23.269

335.874

12.31.97

Current Liabilities

Suppliers

Contribution, Tax & Rates Installments

Costs to be Incurred

Pension Plans

Provision for Contingencies

Other

Long Term Liabilities

Pension Plans

Shareholders' Credits

Contribution, Tax & Rates Installments

Provision for Contingencies

Deferred Income

Stockholders' Equity

Paid-up Capital

Capital Reserves

Revenue Reserves

Accumulated Profit

Total

52.972 39.068
7.142

15.006

16.945

4.205

8.248

1.426

61.568

55.362

-

2.758

3.448

5.836

266.154

168.043

81.870

3.897

12.344

386.530

14.498

5.679

-

3.372

12.222

3.297

63.196

48.772

7.403

3.002

4.019

4.556

229.054

168.043

52.387

1.834

6.790

335.874

The explanatory notes are an integral part of the financial statements
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receita Operacional

Receita Bruta de Venda de Produtos e Serviços

Recursos Orçamentários do Tesouro Nacional

Devoluções, Abatimentos, Imp e Cont s/ Vendas

Receita Operacional Líquida

Custos dos Prod, e Serv. Vendidos

Lucro Bruto Operacional

Receitas (Despesas) Operacionais

Financeiras - Líquidas

Administrativas

Descomissionamento

Lucro Operacional

Receitas (Despesas) não Operacionais

Itens Extraordinários

Lucro Líquido do Período

Lucro por ação do Capital Social

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

31.12.98

117.064

35.711

(15.459)

137.316

(78.469)

58.847

(50.463)

(4.940)

(43.535)

(1.988)

8.384

(506)

(84)

7.794

R$ 0,03

Em Milhares de Reais

31.12.97

94.411

42.843

(2.088)

135.166

(77.160)

58.006

(47.164)

(10.945)

(34.070)

(2.149)

10.842

(131)

(1.182)

9.529

R$ 0,04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

Saldos em 31 de dezembro de 1996

Redução do Capital - AGE de 29/12/97

Absorção do Prejuízo - AGE de 29/12/97

Absorções - Decreto-lei 2464/88

Lucro Líquido do Exercício

Destinação do Lucro Líquido
aprovada na A.G.O. de 29/04/98:

Constituição da Reserva Legal

Reserva Espec. de Lucros
(Art. 202 Parág. 4" Lei 6.404)

Dividendos Mínimos Estatutários
(Ações Preferenciais)

Saldos em 31 de dezembro de 1997

Absorções - Decreto-lei 2464/88

Lucro Líquido do Exercício

Proposta da Administração à A.G.O. para
destinação do Lucro Líquido do Exercício:

Constituição da Reserva Legal

Reserva Espec. de Lucros
(Art. 202 Parág. 4° Lei 6.404)

Dividendos Mínimos Estatutários
(Ações Preferenciais)

Saldos em 31 de dezembro de 1998

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Capital
Social

587.146

(419.103)

-

-

-

-

-

_

168.043
-

-

-

-

168.043

Reservas
de Capital

745

-

51.642

-

-

-

52.387

29.483

-

-

-

81.870

Reservas
de Lucros

-

-

476

1.358

_

1.834
-

-

390

1.673

3.897

Lucros
(Prejuízos)

Acumulados

(164.807)

-

164.807

-

9.529

(476)

(1.358)

(905)

6.790
-

7.794

(390)

(1.673)

(177)

12.344

TOTAL

423.084

(419.103)

164.807

51.642

9.529

(905)

229.054

29.483

7.794

-

(177)

266.154
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Operating Revenue

Gross Revenue on Product Sales and Services Rendered

Budget Resources from National Treasure

Returns, Allowances, Taxes and Contributions on Sales

Net Operating Revenue

Product Sales & Serv. Rendered Costs

Operating Gross Profit

Operating (Expenses) Revenues

Financial - Net

Administratives

Descommissioning

Operational Profit

Non Operational Revenues (Expenses)

Extraordinary Items

Net Profit of the Year

Profit per Share of Capital

The explanatory notes are an integral part of the financial statements

12.31.98

117.064

35.711

(15.459)

137.316

in Thousands of Reais

12.31.97

94.411

42.843

(2.088)

135.166

(78.469)

58.847

(50.463)

(4.940)

(43.535)

(1.988)

8.384

(77.160)

S 8.006

(47.164)

(10.945)

(34.070)

(2.149)

10.842

Balance on December 31, 1996

Capital Decrease - SEM 12/29/97

Loss Absorption - SEM 12/29/97

Absorptions - Decree-law 2464/88

Net Profit of the Year

Allocation of Net Profit
approved by S.O.M. 04/29/98;

Legal Reserve

Special Reserve of Profits
(Art. 202, 4th Parag. Law 6.404)

Statutory Minimum Dividends
(Preferred Shares)

Balance on December 31, 1997

Absorptions - Decree-law 2464/88

Net Profit of the Year

Administration's Proposal to S.O.M. for
Allocation of Net Profit of the Year:

Legal Reserve

Special Reserve of Profits
(Art. 202, 4th Parag. Law 6.404)
Statutory Minimum Dividends
(Preferred Shares)

Balance on December 31, 1998

The explanatory notes are an integral part of the financial statements

Capital

587.146

(419.103)

-

-

-

-

-

_

168.043

-

-

-

-

-

168.043

Capital
Reserves

745

-

-

51.642

-

-

-

52.387

29.483

-

-

-

_

81.870

Profit
Reserves

-

-

-

-

-

476

1.358

1.834
-

-

390

1.673

_

3.897

In Tho
Accumutalted

Profit
(Losses)

(164,807)

-

164.807

-

9.529

(476)

(1.358)

(905)

6.790
-

7.794

(390)

(1.673)

(177)

12.344

usands of Reais

TOTAL

423.084

(419.103)

164.807

51.642

9.529

-

-

(905)

229.054

29.483

7.794

-

-

(177)

266.154
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Das Operações

Lucro líquido do exercício

Receitas (Despesas) que não afetam as Operações

Baixa do Ativo Permanente

Variações Monetárias de Longo Prazo

Depreciações e Amortizações

Outros

Recursos provenientes das Operações

Dos Acionistas

Aumento da Reserva de Capital - Absorção DL 2464

De Terceiros

Aumento do Exígivel a Longo Prazo

Redução do Realizável a Longo Prazo

Transferências para Resultados de Exercícios Futuros

Recursos provenientes de Terceiros

Total das Origens de Recursos

Em Milhares de Reais

31.12.98 31.12.97

7.794 9.529

914

10.636

3.105

(787)
21.662

29.480

24

1.119

1.281

2.424

53.566

12.598

4.736

4.057

(794)
30.126

51.642

32.990

4.006

4.556

41.552

123.320

APLICAÇÕES DE RECURSOS:

Inversões em Investimentos, Imobilizado e Diferido

Transferência do Passivo Exigível para o Circulante

Dividendos Propostos

Outras Aplicações de Recursos

Total das Aplicações de Recursos

Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido

49.745
4.333

177

7.954

62.209

(8.643)

31.181
3.820

905
_

35.906

87.414

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO:

Variações

Representado por :
Ativo Circulante

Passivo Circulante

31.12.98
73.135

52.972

31.12.97
67.874

39.068

31.12.96
44.621

103.229

31.12.98
5.261

(13.904)

31.12.97
23.253

(64.161)

20.163 28.806 87.414

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

14



In Thousands of Reais

12.31.98 12.31.97

From Operations

Net Profit of Financial Year

Income (Expenses) that do not affect Operations

Write-off of Fixed Assets

Monetary Variations of Long-term Liabilities

Depreciations and Amortizations

Others

Resources used in Operations

From Shareholders

Increase of Capital Reserve - Absorption DL 2464

From Third Parties

Increase of Long-term Liabilities

Decrease of Long-term Asset

Transfer to Deferred Income

Sources from Third Parties

Total of Sources

7.794

29.480

2.424

53.566

9.529

914

10.636

3.105

(787)

21.662

12.598
4.736

4.057

(794)

30.126

51.642

24

1.119

1.281

32.

4.

4.

990

006

556

41.552

123.320

Investments, Fixed Assets and Deferred

Transfer from Short-term and Long-term Liabilities to Circulating

Proposed Dividends

Other Resource Applications

Total of Resources Applications

Increase (Decrease) of Net Circulating Capital

49.745
4.333'

177

7.954

62.209

(8.643)

31.181
3.820

90S

-

35.906

87.414

Variance

Represented by:
Current Assets

Current Liabilities

12.31.98

73.135

52.972

20.163

12.31.97

67.874

39.068

28.806

12.31.96
44.621

103.229

(58J,08)

12.31.98

5.261

(13.904)

(8.6±3)

12.31.97

23.253

(64.161)

87.414

The explanatory notes are an integral part of the financial statements
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NOTAS EXPLICATIVAS AS

DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/98
E 31/12/97

NOTA 1 - ATIVIDADES

A Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB é uma
empresa de economia mista, controlada pela Comis-
são Nacional de Energia Nuclear - CNEN, atuando
no setor nuclear como executora da atividade mo-
nopolizada conferida à União Federal.

As Atividades previstas no seu objetivo social são:

I- Realizar a prospecção, pesquisa e a lavra de jazi-
das de minérios nucleares e associados;

II- Construir e operar:

a) instalações de tratamento, concentração, benefi-
ciamento, conversão e industrialização de minéri-
os nucleares e seus associados e derivados;

b) instalações destinadas ao enriquecimento de urâ-
nio, ao reprocessamento de elementos combustí-
veis irradiados, bem como à produção de elemen-
tos combustíveis e outros materiais de interesse
da indústria nuclear;

III- Negociar, nos mercados interno e externo, equi-
pamentos, materiais e serviços de seu interesse;

IV- Comercializar os materiais nucleares compreen-
didos no âmbito do monopólio da União, observan-
do o disposto no Art. 16 da Lei n° 6.189, de 16 de
dezembro de 1974, bem como de outros minérios e
concentrados minerais, e produtos químicos em ge-
ral, de fabricação própria ou de terceiros;

V- Dar apoio técnico e administrativo à Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN

VI- Realizar, direta ou indiretamente, as demais ati-
vidades conferidas pelas Leis números 4.118 de 27
de agosto de 1962, 5.740, de Io de dezembro de
1971 e 6.189 de 16 de dezembro de 1974 e pelo
Decreto-lei n° 2.464 de 31 de agosto de 1988.

NOTA 2 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de
acordo com a Lei das Sociedades por Ações desta-
cando-se as seguintes práticas contábeis:

• O resultado é apurado pelo regime de competên-
cia dos exercícios. O reconhecimento das receitas
e custos operacionais é feito com a aplicação do
método proporcional à execução.

• As aplicações financeiras estão registradas ao custo
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço.

• Os estoques estão registrados ao custo médio de
aquisição ou fabricação que não excedem ao va-
lor de mercado.

FINANCIAL STATEMENTS
FINANCIAL YEARS ENDED ON
12/31/98 AND 12/31/97

NOTE 1 - ACTIVITIES

Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB, a mixed
company controlled by Comissão Nacional de
Emergia Nuclear - CNEN, functions in the nuclear
sector putting into effect the monopolized activity
conferred to the Federal Union.

The activities foreseen in its statutes are:

I- Prospecting and mining of nuclear ores and
associated minerals;

II- Building and operating of:

a) facilities for processing, concentrating, converting
and industrialization of nuclear ores, their
associated minerals and by-products;

b) facilities for uranium enrichment, reprocessing of
spent fuel, as well as the production of fuel elements
and other materials necessary to the nuclear industry;

III- Negotiating equipment, materials and services
of its interest in the dotnestic and foreign markets;

IV- Marketing nuclear materials covered by the
Federal Union monopoly, observing provision of
Article 16 of Law 6.189 of December 16, 1974, as
well as other ores and concentrated minerals,
chemical products in general, of its own manufacture
or of third parties;

V- To give technical and administrative support to the
"Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN";

VI- To perform, directly or indirectly, the other
activities conferred by Laws numbers 4.118, of
August 27, 1962; 5.740 of December 1, 1971 and
6.189 of December 16, 1974 and by Decree-Law n"
2.464 of August 31, 1988.

NOTE 2 - SUMMARY OF MAIN
ACCOUNTING PRACTICES

The financial statements have been prepared pursuant
to the Brazilian Corporate Law and the following
accounting practices should be singled out:

• The result is obtained on an accrual basis.
Recognition of revenue and- operational costs is done
by applying the proportional method to executing.

• Financial investments are registered at cost plus
profits earned until the balance sheet drawing date.

• Inventories are registered at average acquisition
or fabrication cost, not higher than market value.

• Fixed assets are registered at cost of purchase or
construction (corrected in the case of acquisitions
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• O imobilizado está registrado ao custo de aquisi-
ção ou construção (corrigido no caso das aquisi-
ções até 31/12/95). As depreciações são computa-
das pelo método linear, adotando-se as taxas
estabelecidas pela legislação fiscal.

• O diferido está apresentado ao custo e acrescido
de correção monetária (no caso dos gastos reali-
zados até 31/12/95).

• Os direitos e obrigações em moeda estrangeira fo-
ram atualizados segundo as cotações de compra e
venda na data do balanço, divulgadas pelo Banco
Central do Brasil (nota n.° 16).

• As contas do passivo circulante e do exigível a lon-
go prazo são demonstradas pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis acrescidos, quando cabível,
dos encargos e variações monetárias incorridas até
a data do balanço.

• Estão registrados no Exigível a Longo Prazo os
saldos das provisões para contingências e os débi-
tos junto a entidade de previdência privada para
os quais não há perspectivas de desembolso no
ano seguinte.

NOTA 3 - REESTRUTURAÇÃO PATRIMONIAL

Dando continuidade ao processo que vem se desen-
volvendo nos últimos anos, foi contratada no segun-
do semestre de 1998, empresa especializada para pro-
ceder a uma reavaliação dos ativos operacionais das
instalações industriais da empresa. O trabalho de ve-
rificação física está praticamente concluído e foram
apresentados laudos de avaliação, ora em fase de aná-
lise pela INB. Ao longo dos primeiros meses do ano
de 1999, serão concluídas as análises e a implemen-
tação dos dados individuais nos sistemas de controle
contábil e patrimonial. Estimativas indicam que essa
reavaliação resultará num valor de mercado inferior
ao valor contábil na ordem de aproximadamente R$
65 milhões, relativos a bens e instalações recebidas na
incorporação da NUCLEI - Nuclebrás Enriquecimen-
to Isotópico S.A.. Esses ativos foram considerados não
identificáveis com os atuais processos produtivos ou
serão reaproveitados apenas parcialmente nos novos
projetos em desenvolvimento e implantação.

NOTA 4 - ITENS EXTRAORDINÁRIOS

Sob este título estão registrados os seguintes valores:

Descrição

Mudança da prática contábil

Baixa de valores diferidos

Baixa de estoques
(parcela de anos anteriores)

Revisão de Contratos Comerciais

Redução na Provisão
para Contingências (Nota 10)

Total (Devedor) Credor

31/12/98
-

-

(1.334)

(3.160)

4.410

R$ Mil
31/12/97

2.768
(12.399)

-

-

8.449

up to 12/31/95). Depreciation is calculated by the
straight-line method, at the rates established by
fiscal legislation.

• Deferred charges are registered at cost, plus
monetary correction (in the case of expenditure
up to 31/12/95).

• Receivables and liabilities in foreign currency have
been updated in line with exchange buying and
selling rates published by the Central Bank of
Brazil. (Note n° 16).

• Current and fixed liability accounts are
demonstrated with known or calculated values
added, whenever appropriate, of charges and
monetary variations incurred until the balance
sheet date.

m The private security system balances for
contingencies and debts, for which there are no
perspectives of disbursement in the following year,
are registered in the long-term liability.

NOTE 3 - ASSETS RE-STRUCTURE

Continuing the processes that have being developed
in the last years, during the second semester of 1998,
specialized company to carry out a detailed analysis
of the operational fixed assets of the company's
industrial facilities was hired. The physical
verification work is almost concluded and evaluation
reports were presented and are being analyzed by
INB. During the first months of 1999, analysis and
implementing the individual data in the accounting
and asset controlling systems will be concluded.
Estimates show that this re-evaluation will result in
a market value smaller than the accounting value in
approximately R$65 million, related to assets and
facilities received when NUCLEI - Nuclebrás
Enriquecimento Isotópico S.A. was incorporated.
These assets were considered not identifiable with
the present productive processes or will be re-used
only partially in the new projects being developed
and implemented.

NOTE 4 - EXTRAORDINARY ITEMS

Under this title are registered the following amounts:

(84) (1.182)

Description

Accounting practice change

Deferred value write-off

Inventory write-off
(quota of previous years)

Commercial
Contract Revision

Reduction of provisions
for contingencies (Note 10)

Total (Debtor) Creditor

12/31/98

-

-

(1334)

(3.160)

4.410

(84)

R$ Thousand

12/31/97

2.768

(12.399)

_

_

8.449

(1.182)
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NOTA 5 - ESTOQUES NOTE 5 - INVENTORIES

Descrição

Produtos Acabados

Produtos em Processo

Matérias Primas

Material em Benef.

No Exterior

Almoxarifado

Importações em Andamento

Total

31/12/98

9.759

2.512

11.489

11.059

1.009

7.316

43.144

R$ Mil

31/12/97

5.923

4.107

3.780

4.220

1.292

16.321

35543

Description

Finished Products

In-Process Products

Raw Material

Material being
Enriched Abroad

Storeroom

Imports in Progress

Total

R$
12/31/98

9.759

2.512

11.489

11.059

1.009

7.316

43.144

Thousand

12/31/97

5.923

4.107

3.780

4.220

1.292

16.321

35.643

NOTA 6 - IMOBILIZADO NOTE 6 - FIXED ASSETS

Descrição

Terrenos

Edifícios

Máquinas e Equipamentos

Veículos

Instalações e Benfeitorias

Móveis, Utens. e

Equiptos de informática

Imobilizações em Curso

Outras

Total

Custo
Corrigido

28.591

35.039

54.800

1.964

2.011

5.042

223.361

341

351.149

31/12/98

Depreciações
Acumuladas

0

19.190

49.487

1.366

1.442

3.869

0

60

75.414

R$MÍ1
Liquido

28.591

15.849

5.313

598

569

1.173

223.361

281

275.735

31/12/97

RS Mil

Líquido

27.994

18.185

2.686

526

561

963

188.821

281

240.017

As Imobilizações em Curso referem-se, basicamente,
à implantação de novos projetos conforme demons-
trado abaixo:

Descrição

Unidade de Reconversão (1)

Fábrica de Pastilhas (1)

Unidade de Enriquecimento (1)

Projeto Lagoa Real

Itens em Identificação (2)

Outros

Total

31/12/98

32.358

43.310

91.927

17.841

29.782

8.143

(1) - Incluem as parcelas de investimentos originários da subsidiária Nuclei
- Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A., incorporada em 1994, nos va-
lores de RS 18.072 mil, RS 23.266 mil e RS 91.757 mil respectivamente.

(2) - Referem-se a valores de máquinas, equipamentos e instala-
ções cuja utilização ainda não se encontra identificada com os atu-
ais projetos da Unidade II da Fábrica de Elemenros Combustíveis.

NOTA 7 - DIFERIDO

Referem-se aos gastos com o desenvolvimento, im-
plantação e pré-operação em projetos relacionados
ao objeto social da empresa.

12/31/98 U/31/97

Description

Adjusted

Cost

Accumulated Thousands Thousands

Depreciation Of RS Net Of RS Mel

Land 28.591

Buildings 35.039

Machinery and Equipment 54.800

Vehicles 1.964

Facilities

Improvements 2.011

Furniture, Fixtures and

Computer Systems

Fixed Assets in Progress

Other

0 28.591 27.994

19.190 15.849 18.185

49.487 5.313 2.686

1.366 598 526

and

1.442 569 561

5.042

223.361

341

3.869

0

60

1.173

223.361

281

963

188.821

281

Total 351.149 75.414 275.735 240.017

Fixed Assets in Progress refer basically to the
implementation of new projects as demonstrated below:

Description^

Reconversion Unit (1)

Pellet Factory (1)

Enrichment Unit (1)

Lagoa Real Project

Items being identified (2)

Other

Total

12/3J/98

32.358

43.310

91.927

17.841

29.782

8.J41

223.361

(1) - Investment quotas from Nuclei - Huclebrâs Enriquecimento
Isotópico S.A., incorporated in 1994, in the amounts of RS IS.072
thousand, RS 23.266 thousand and RS 91.757 thousand
respectively, are included.

(2) - They refer to machinery, equipment and facilities, which
utilization has not yet been identified with the present Unit II from
the Fuel Element Factory projects.

NOTE 7 - DEFERRED CHARGES

They refer to the expenditures with development,
implementation and pre-operation of projects related
to the Company's corporate objective.
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Descrição

Lagoa Real

Fábrica de Pastilhas

Unidade de Reconversão

Enriquecimento

Usina de Demonstração
Extração por Solvente

Usina da Praia

Fábrica de Elementos Combustíveis

Pesquisa e Prospecção
Mineral - Lagoa Real

Pesquisa e Prospecção
Mineral - Itataia

Cessões de Direitos Minerais

Total

31/12/98

R$Mil
Liquido

7.634

5.002

4.802

563

2.916

3.444

2.310

3.969

913

1.724

33.277

31/12/97

R$ Mil
Liquido

4.179

2.950

2.858

181

1.976

3.883

636

3.969

913

1.724

23.269

Description

Lagoa Real

Pellet Factory

Reconversion Unit

Enrichment

Solvent Extraction
Demonstration Plant

Beach Plant

Fuel Element Factory

Mineral Research and
Prospection - Lagoa Real

Mineral Research
and Prospection - Itataia

Mineral Rights Assignment

Total
• - • -

12/31/98

Thousands of
R$Net

7.634

5.002

4.802

563

2.916

3.444

2.310

3.969

913

1.724

33.277

12/31/97

Thousands of
R$Net

4.179

2.950

2.858

181

1.976

3.883

636

3.969

913

1.724

23.269

NOTA 8 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS
E TAXAS PARCELADAS

R$Mil
31/12/98 31/12/97

NOTE 8 - TAXES, RATES AND
CONTRIBUTIONS IN INSTALLMENTS

Thousands of R$

12/31/98 12/51/97

Curto
Descrição

INSS/FNDE (1)

INSS

FGTS

Núcleos - Empregados

Provisões: Férias
Horas Extras

Impostos s/vendas (2)

Outras

Prazo

336

631

314

232

3.687
98

9.374

334

Longo
Prazo

2.758

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Total 15.006 2.758

326

653

273

190

3.552
94

591

3.002

5.679 3.002

Description

INSS/FNDE (!)

INSS

FGTS

Nudeos - Employees

Provisions: Vacations

Overt/me

Sales Taxes (2)

Other

Total

Short Term Long Term Short Term Long Term

116 2.758 126 1.002

611

314

232

3.687

98

9.174

134

75.006 2.758

651

271

190

1.552

591

5.679 3.002

(1) - Débitos originários de empresas incorporadas e que vêm sen-
do amortizados segundo os cronogramas de pagamentos estabele-
cidos junto as entidades credoras. Em 31/12/98, restavam 145 par-
celas à amortizar.

(2) - Inclui os valores relativos ao ICMS, PASEP e COFINS no total
de R$ 9.283 mil incidentes sobre a parcela de contratos em execu-
ção apropriada no exercício como receita de vendas (nota 11).

NOTA 9 - DÉBITOS JUNTO À ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA

(1) - They refer to debts of the merged companies and which are
being amortized according to payment schedule established together
with the creditor entities. On 12/31/98, there were 145 installments
to be paid.

(2) - They include amounts related to ICMS, PASEP and COFINS in
the total ofR.f 9.283 thousand incurred over the contract in progress
installment, apported in the financial year as sales revenues (note 11).

NOTE 9 - DEBTS TO THE PRIVATE
SECURITY INSTITUTE

Natureza dos Débitos

Anterior a 31/08/88

Parcelados

Correntes

Créditos em favor da INB

Total

31/12/98

Curto
Prazo

4.089

173

(57)

4.205

Longo
Prazo

35.163

20.199

55.362

R$ Mil

31/12/97

Curto
Prazo

3.203

216

(47)

3.372

Longo
Prazo

28.970

19.802

-

48.772

Nature of Debts

Before 08/11/88

Installments

Current

Credits to INB

Total

Short Term

4.089

173

(57)

4.205

12/31/98

Long Term

15.161

20.199

-

55.362

Thousands of R$

12/31/97

Short Term t

1.201

216

(47)

3.372

long Term

28.970

19.802

-

-

48.772
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• Débitos anteriores a 31/08/88:

Referem-se aos débitos acumulados na antiga
NUCLEBRÁS, sucedida pela INB por força do De-
creto-lei n° 2464/88.

Prosseguem as negociações para absorção dessa dívi-
da pelo Tesouro Nacional, muito embora estejam sen-
do realizadas negociações com o Núcleos para ade-
quação do seu valor às condições de mercado à seme-
lhança das negociações ocorridas entre outras entida-
des de previdência privada e suas patrocinadoras.

• Débitos Parcelados:

São originários de parcelas de contribuições da pa-
trocinadora e serviços não repassados nas datas ade-
quadas devido a dificuldades de disponibilização de
recursos. Estes débitos estão renegociados e supor-
tados por contratos de confissão de dívida segundo
prazos e valores de amortizações compatíveis com o
fluxo de caixa da empresa. As amortizações vem sen-
do efetuadas segundo o cronograma pactuado.

As dívidas previdenciárias serão amortizadas no pe-
ríodo de julho de 1997 à abril de 2009 e as dívidas
relativas aos serviços vem sendo amortizadas desde
janeiro de 1995 a setembro de 2008.

Estes débitos tem como encargos financeiros a variação
mensal da taxa referencial (TR) mais juros de 1% a.m.

Foi efetuada pela INB, proposta para a revisão desses
débitos, adequando-os à situação de mercado e à ca-
pacidade de pagamento da empresa, mantendo-se a
remuneração mínima atuarial para aquele Instituto.

NOTA 10 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

• Esta provisão se refere a processos de terceiros no
valor de R$ 1.512 mil (R$ 2.046 mil em 31/12/
97) e a ações trabalhistas no valor de R$ 10.184
mil (R$ 14.195 mil em 31/12/97) pendentes de jul-
gamento. Dentre tais ações destacam-se as ações
n° 992 a 996, originárias da incorporada Urânio
do Brasil S.A. O valor estimado destas ações em
31 de dezembro de 1998 totalizaram R$ 6.000
mil (R$ 8.090 mil em 31/12/97).

• Durante o exercício de 1998, sob orientação da
área jurídica, procedeu-se uma revisão dos pro-
cessos e dos critérios para cálculo e registro das
contingências. Como resultado dessa revisão uma
parcela do saldo constituída no ano anterior, no
montante de R$ 4.410 mil, foi baixada a crédito
das operações de 1998, registrada como "Itens Ex-
traordinários" (Nota n° 4).

• Os registros contábeis e as operações da socieda-
de estão a disposição e sujeitos ao exame pelas
autoridades regulamentares e fiscais. Conseqüen-
temente poderão ocorrer eventuais notificações
para recolhimentos adicionais de impostos, taxas
e contribuições, durante prazos prescricionais va-
riáveis, consoante legislação específica aplicável
a cada espécie de tributo. Não obstante, a empre-
sa adota práticas de escrituração, apuração e re-
colhimento de tributos segundo a legislação apli-

B Debts previous to 08/31/88:

They refer to debts accumulated by the former
NUCLEBRÁS, succeeded by INB in forced by
Decree-law n° 2464/88.

This debt absorption by the National Treasure is
under negotiations, although negotiations are under
way with Núcleos to adequate their amounts to the
market values similarly to what happened to other
private security and their sponsors.

SIB Debts in installments:

They originate in the payment of installments of the
sponsor and in services, which have not been
transferred in the scheduled dates, owing to
difficulties in the availability of sources. These debts
are renegotiated and supported by confession of
indebtedness contracts, according to amortization
values compatible to the schedule agreed on.

The social security debts will be amortized in the
period from July 1997 to April 2009 and debts related
to services have been being amortized since January
1995 to September 2008.

These debts have as financial charges the monthly
variation of the referential rate (TR) plus 1%
•monthly interest.

INB proposed a revision of these debts, to adequate
their amounts to the market values and to the
Company's capacity of paying, the minimal actuarial
remuneration being kept.

NOTE 10 - PROVISION FOR CONTINGENCIES

• This provision refers to third parties' law suits in the
amount of R$ 1.512 thousand (R$ 2.046 thousand
on 12/31/97) and employees' law suits in the amount
ofRS 10.184 thousand (R$ 14.195 thousand on 121
31/97) pending judgement. Among such lawsuits are
outstanding Processes n° 992 to 996, of the merged
company Urânio do Brasil S.A. The estimated amount
on 31 December 1998 is of R$ 6.000 thousand (R$
8.090 thousand on 12/31/97).

u During the year of 1998, the processes and the
criteria to figure out and register contingencies
underwent a revision, oriented by the legal
department. As a result of this revision, part of
the balance formed in the previous year, in the
amount ofR$ 4.410 thousand, written off to 1998
operation credits, registered under "Extraordinary
Items" (Note n° 4).

• Accounting records and corporation operations
are available and subject to ruling and fiscal
authorities. Consequently, occasional notification
for additional tax, rate and contribution payments,
along variable prescriptible terms may happen,
according to specific legislation applicable to each
kind of tax. Notwithstanding, the Company
adopts tax accounting, determination and
payment practices pursuant the applicable
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cável e desconhece quaisquer eventos que possam
se configurar em débitos fiscais.

legislation and ignores any events that may be

characterized as fiscal debts.

NOTA 11- RESULTADOS DE EXERCÍCIOS
FUTUROS E CUSTOS A INCORRER

Representa o valor líquido entre as receitas de con-
tratos em execução, já recebidas, e as estimativas dos
custos (proporcionais) a serem incorridos para a con-
clusão da fabricação conforme demonstrado abaixo:

NOTE 11- DEFERRED INCOME AND
COSTS TO BE INCURRED

It represents the net amount between contracts in
execution revenues, already received, and cost
estimates (proportional) to be incurred for the
fabrication conclusion, as demonstrated below:

Descrição

Valor total dos recebimentos

Parcela apropriada no exercício
como receita de vendas

Custos a incorrer (*)

Efeito líquido no resultado futuro

RSMIL

31/12/98

67.741

44.960

22.781

(16.945)

5.836

Description

income total amount

Apported quota as sale
income in the financial year

Costs to be Incurred (*)

Net effect on deferred income

R$ Thousand

12/31/98

67.741

44.960

22.781

(16.945)

5.836

{*) - Se refere à estimativa dos custos de fabricação e impostos a
serem realizados em relação aos recebimentos já efetuados. Os re-
cebimentos para atingir o valor total do contrato e os custos a eles
relacionados, serão registrados à medida em que se realizarem no
decorrer do próximo exercício.

NOTA 12 - CAPITAL E RESERVAS

O Capital Social, subscrito e integralizado, é represen-
tado por 233.489.166 ações sem valor nominal sendo
140.093.626 ordinárias e 93.395.540 preferenciais.

A Reserva de Capital tem seus valores originários
em operações de crédito externo segundo sistemáti-
ca estabelecida pelo Decreto-lei n° 2464/88.

NOTA 13 - PLANO DE APOSENTADORIAS
E PENSÕES

A Empresa é patrocinadora do Núcleos - Instituto
de Seguridade Social, entidade fechada de previdên-
cia privada cujo regime atuarial é o de capitalização.
A contribuição mensal foi de 11,03%, durante o exer-
cício de 1998, sobre as remunerações dos emprega-
dos participantes. O custo para a empresa no exercí-
cio foi de R$ 2.084 mil (R$2.216 mil em 1997). Como
obrigações definidas e contabilizadas, a Empresa tem
dívidas com o Núcleos que, incluindo os acréscimos
estatutários, totalizam R$ 59.567 mil (R$ 52.144
mil em 1997), não existindo obrigações potenciais
decorrentes de deficits técnicos do plano. Veja
detalhamento e informações adicionais na nota n° 9.

NOTA 14 - REMUNERAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES E EMPREGADOS

A maior e a menor remuneração paga a empregados,
tomando-se por base o mês de dezembro de 1998,
foi de R$ 5.492,75 e R$ 347,00 respectivamente (R$
5.161,75 e R$ 347,00 em 1997), de acordo com a
política salarial praticada pela INB. O maior hono-

(*) - It refers to fabrication cost estimate and taxes to be realized
in relation to receipts already effected. Receipts to reach the contract
total amounts and pertinent costs will be registered as they happen
along the next financial year.

NOTE 12 - CAPITAL AND RESERVES

Subscribed and paid in capital is represented by
233.489.166 shares without par value, being
140.093.626 common shares and 93.395.540
preferred shares.

Capital Reserve has its amounts resulting from
foreign credit operations according to system
established by Decree-law n° 2464/88.

NOTE 13 - RETIREMENT AND
PENSION PLANS

The Company is the sponsor of Núcleos - Instituto
de Seguridade Social, a private entity of social
security, the actuarial system of which is the
capitalization. The monthly contribution was of
11,03%, of the participants' pay roll during the
financial year of 1998. The cost of the financial year
for the company amounted to R$ 2.084 thousand
(R$2.216 thousand in 1997). As liabilities to Núcleos,
the company registered a debt, including statutory
additions, a total of R$ 59.567 thousand (R$ 52.144
thousand in 1997), while no eventual obligations
exist, due to technical deficits of the plan. See details
and more information in note n° 9.

NOTE 14 -REMUNERATION OF
MANAGEMENT AND EMPLOYEES

The highest and the lowest remuneration paid to
employees in the month of December 1998 was of
R$ 5.492,75 and R$ 347,00 respectively (R$
5.161,75 and R$ 347,00 in 1997), according to wage
policy adopted by INB. The highest management

21



rário atribuído a dirigentes, tomando-se por base o
mês de dezembro de 1998, segundo as normas
estabelecidas pelo Decreto-lei n° 2355/87 e Lei n°
8852/94, correspondeu a R$ 8.997,12 sendo que,
desse valor, R$ 3.504,37 correspondem às parcelas
excludentes do limite legal.

NOTA 15 - SISTEMAS INFORMATIZADOS

Visando assegurar a correta interpretação e proces-
samento dos dados em todas as suas operações a par-
tir do ano 2000, a administração da empresa vem
tomando providências no sentido de que o chamado
"Bug do Milênio" não venha causar inconvenientes
ou perdas financeiras ou patrimoniais. Os investi-
mentos nesse sentido estão sendo dimensionados de
forma que possam ser implementados antes de 31 de
dezembro de 1999.

NOTA 16 - EVENTOS SUBSEQÜENTES

De acordo com a Nota n° 2, os créditos e débitos em
moeda estrangeira, são valorizados pela taxa de câm-
bio vigente no último dia do exercício.

Em face da desvalorização cambial ocorrida a partir
de 13 de janeiro de 1999, as referidas contas sofre-
ram significativas variações que se refletirão nos re-
sultados do exercício de 1999. Tomando-se por base
a manutenção da mencionada desvalorização em ní-
veis atuais de cerca de 60%, o efeito negativo nos
resultados seria de R$ 2.800 mil.

salary in the month of December 1998, according to
the rules established by Decree-law n° 2355/87 and
Law n° 8852/94, corresponded to R$ 8.997,12, being
R$ 3.504,37 of this amount corresponded to
installments that are excluded from legal limits.

NOTE 15 - COMPUTER SYSTEMS

Seeking to assure the correct interpretation and data
processing in all its operation starting from the year
2000, the Company's management is taking measures
in order that the so called "Millennium Bug" does
not cause inconveniences and financial and property
losses. Investments in this sector are being studied
so that they can be implemented before the 31"
December 1999.

NOTE 16 - SUBSEQUENT EVENTS

According to Note n° 2, credits and debts in foreign
currency are valued by the exchange rate in force in
the last day of the financial year.

Because of the exchange, devaluation that happened on
the 13th January 1999, the accounts mentioned
underwent significant variations that will be reflected in
the results for the financial year of 1999. Taking as base
the devaluation in the present levels of 60%, the negative
effect in the results would be of R$ 2.800 thousand.
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Contador CRC - RJ 36375-8-S-DF-804

Sergio dos Reis Principe
Accountant CRC - R] 36375-8-S-DF-804

22



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Indústrias Nucleares do Bra-
sil S.A. - INB, nos termos da legislação em vigor e
de dispositivos Estatutários, examinou o Relatório
Anual da Administração - exercício de 1998, bem
como as Demonstrações Contábeis que compreen-
dem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Re-
sultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações
de Recursos, Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis e o Parecer dos auditores independentes
FSA Network - Auditores S/C, referentes ao exercí-
cio encerrado em 31 de dezembro de 1998. Basea-
do na análise procedida, o Conselho Fiscal é de pa-
recer que as peças examinadas traduzem de modo
adequado a situação patrimonial e financeira da INB
pelo que recomenda à Assembléia Geral de Acio-
nistas sua plena aprovação.

Rio de Janeiro, 03 de março de 1999

Pursuant to current legislation and to the Company's
Statute, the Fiscal Council of Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. - INB has examined the Company's
Activities Report, 1998 financial year, as well as all
Financial Statements, which include the Consolidated
Balance Sheet, Statement of Income, Statement of
Changes in the Stockholders' Equity, Statement of
Changes in Financial Position, Explanatory Notes
to the Financial Statements and the Certificate issued
by the independent auditing firm "FSA NETWORK
- Auditores e Consultores SIC," covering the financial
year ended December 31, 1998. As a result of this
examination, the Fiscal Council considers that the
said documents reflect fairly the net worth and
financial situation of INB and therefore recommends
they be fully approved by the Shareholders General
Meeting.

Rio de Janeiro, 3rd March 1999

Miracy Wermelinger Pinto Lima
Conselheiro

Miracy Wermelinger Pinto Lima
Member of the Council

Eduardo Luiz Gaudard
Conselheiro

Eduardo Luiz Gaudard
Member of the Council

Antônio José Guimarães Palhares
Conselheiro

Antonio José Guimarães Palhares
Member of the Council
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PARECER DOS AUDITORES

INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB

1. Examinamos os balanços patrimoniais das INDÚS-
TRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A.- INB levan-
tados em 31 de dezembro de 1998 e 1997 e as res-
pectivas demonstrações dos resultados, das mutações
do patrimônio líquido e das origens e aplicações de
recursos para os exercícios findos naquelas datas, ela-
borados sob a responsabilidade de sua administra-
ção. Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com
as normas de auditoria e compreenderam: (a) o pla-
nejamento dos trabalhos, considerando a relevância
dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil
e de controles internos da sociedade; (b) a constatação,
com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis di-
vulgados; (c) avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pela admi-
nistração da sociedade, bem como da apresentação
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis re-
feridas no primeiro parágrafo representam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira das Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. - INB em 31 de dezembro de 1998 e 1997,
e o resultado de suas operações, as mutações do seu
patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus
recursos referentes aos exercícios findos naquelas da-
tas de acordo com os princípios contábeis previstos
na legislação societária.

4. Conforme descrito na nota explicativa n.c 3, no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 1998 a Sociedade deu
continuidade ao processo de reestruturação patrimonial
iniciada em 1996. Durante o exercício de 1999 a admi-
nistração pretende concluir esse processo, procedendo o
registro de reavaliação do imobilizado, mediante laudo
de avaliação independente emitido por firma especializa-
da, com o objetivo de compatibilizar os valores e regis-
tros com a atual capacidade instalada e produtiva dos
diferentes segmentos de negócios. Estimativas indicam
que essa reavaliação resultará em redução nos saldos
do ativo imobilizado e do patrimônio líquido, em apro-
ximadamente R$ 65.000.000, relativos à baixa de cer-
tos bens considerados inservíveis à produção atual e à
redução do valor registrado de outros ativos para com-
patibilizar o valor registrado desses bens à real capaci-
dade instalada e viabilizar a recuperação do investi-
mento através das operações futuras.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1999.

FSA NETWORK
Auditores S/C
CRC-RJ-3003

Erico L. Canarim
Sócio Responsável
Contador - CRC-RJ-37.512-0
(Member of AGN International Ltd.)

To the Stockholders and Board of Directors,
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB

1. We have audited the accompanying balance sheets
of INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. -
INB as of December 31, 1998 and 1997, and the
related statements of income, changes in
stockholders' equity and changes in financial position
for the year then ended. These financial statements
are the responsibility of the Company's management.
Our responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on our audit.

2. We conducted our audits in accordance with
generally accepted auditing standards. Those
standards require that we plan and perform the audit
to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free of material misstatement.
An audit includes examining, on a test basis, evidence
supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the
accounting principles used and significant estimates
made by management, as well as evaluating the overall
financial statement presentation. We believe that our
audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. In our opinion, the financial statements referred
to above present fairly, in all material aspects, the
financial position of Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. - INB, as of December 31, 1998 and 1997, and
the results of its operations, changes in its
stockholders' equity and in its financial position for
the year then ended in conformity with accounting
principles foreseen in the corporate legislation.

4. As described in Note 3, in the year ended December 31,
1998, the Company continued with the corporate
restructuring program that has begun in 1996. During 1999,
management intends to conclude this restructuring process
and record the reappraised amount of the Company's fixed
assets based on an appraisal report prepared by independent
experts, in order to make the carrying values and recorded
amounts compatible with the current installed and
productive capacity of the different business segments.
Estimates indicate that such reappraisal will result in a
reduction of the balances of the Company's fixed assets
and stockholders equity in approximately R$
65.000.000, relating to the write-off of certain assets
considered unusable for current production and the
reduction of the recorded amount of other assets to make
the carrying value of such assets compatible with the
installed capacity and make it feasible to recover the
investments made through future operations.

Rio de Janeiro, Brasil
February 22, 1999

FSA NETWORK
Auditores S/C
CRC-RJ-3003

Erico L. Canarim
Partner in charge

Accountant-CRC-RJ-37'.SI 2-0
(Member of AGN International Ltd.)
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