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“The greater public
is only capable
of following the
scientific research
details in a modest
way; however it
can register at
least a great and
important gain:
the certainty that
the human thought
is trustworthy and
that the natural law
is universal.”

AlberAlberAlberAlberAlbert Einsteint Einsteint Einsteint Einsteint Einstein
Out of my Later Years
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“O grande público só é
capaz de acompanhar os
detalhes da pesquisa
científica num grau
modesto; pode, contudo,
registrar pelo menos um
grande e importante
ganho: a certeza de que o
pensamento humano é
digno de confiança e
de que a lei natural
é universal”.

AlberAlberAlberAlberAlbert Einsteint Einsteint Einsteint Einsteint Einstein
Escritos da Maturidade
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Along its path, INB has been contributing effectively to the Brazilian

nuclear program consolidation and, at the same time, showing

consideration and respect to the environment. To look after the

environment and partnerships with local communities, where it

operates, show that in the scientific technological area, the human

thought can also be trustworthy.

In full production rhythm, the company carries out a six year

managerial program. Results represent one more step in the direction of

economical, financial and technological self-sufficiency, returning to society

its investments.

The 1999-year was marked by the conclusion of all INB’s facilities and by

licensing four stages of the fuel cycle in which we operate. We handed in the

factories that were ready and we finish up improvements that have being

performed since 1997. These results crowned the Federal Government’s

investments of the last 15 years and we are already expecting good return starting

from the year 2000, because we have accomplished all the program expectations.

As the Federal Government’s instrument in the exploration of radioactive

material, INB is responsible for placing the country in a standing out position

in the world-wide scenery, taking advantage of all the expansion possibilities.

After all, we are one of the few countries in the world to master the six stages

of the fuel cycle. Out of the six stages – indispensable to complete the cycle

– today, INB only performs four, that equals to 60% of Brazil’s total. But, it is

already developing, in partnership with the “Centro Tecnológico da Marinha

em São Paulo – CTMSP (Navy Technological Center), the stage related to

the uranium enrichment.

We manufactured mechanical components for Germany and the United

States and this year nuclear fuel production was consumed by the Angra 1 and

Angra 2 plants. As concerns the fuel cycle, our capacity surplus – mainly in

reconversion – is intended for marketing abroad, soon.
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We can say that we have already lived the investment, implementation and

technology transfer phases. Now, we have to qualify INB as a supplier of nuclear

products. Time has come to present to society the results of investments made.

We will be another enterprise, prepared to follow up the speed of changes. Our

goal is to reach a revenue of about US$100 million, four times higher than the

total revenue in 1994.

Let Angra 3 come! Rio de Janeiro is 400 / 800 kilometers distant from the

energy production sources. In case of rationing, the state would be the first one

to face the consequences. Contrary to what many people think – for lack of

knowledge on the subject – nuclear energy is clean, less pollutant and, certainly,

an alternative to complement our energy matrix in the next years.

It becomes more and more imperative that the

population be informed about nuclear energy production

– the fourth in the world ranking – in order that prejudice

against it scales down. INB has been contributing to the

acceptance of its activities with concrete evidence. In the

cities where INB has facilities, we work in partnership with

local city halls, thus making possible support in education,

health and environmental programs. At the same time, we

make the community aware about our goals performance. All those actions –

results of a coordinated plan by the company’s direction – generate trust and

credibility in our activity.

To obtain good results in that area – and in all others – INB counted on

strong allies: the shareholders for their support and trust in the administration,

and its employees – the most valuable asset of any company – a differential that

makes our mission possible.
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Ao longo de sua trajetória, a INB vem contribuindo efetivamente para a

consolidação do programa nuclear brasileiro e, ao mesmo tempo, manifestando

apreço e respeito ao meio ambiente. Cuidados com a preservação ambiental,

parcerias com as comunidades onde opera demonstram que, na área da tecno-

logia científica, o pensamento humano também pode ser digno de confiança.

Em ritmo de plena produção, a empresa efetiva uma programação

empresarial de seis anos, com resultados que representam mais uma etapa na

direção da auto-suficiência econômica, financeira e tecnológica, proporcio-

nando à sociedade o retorno dos investimentos realizados.

O ano de 1999 foi marcado pelo processo de conclusão de todas as

instalações e pelo licenciamento das quatro etapas do ciclo de combustível

nas quais operamos. Entregamos as fábricas prontas e consolidamos as me-

lhorias que vinham sendo realizadas, desde 1997. Coroamos os investimentos

do Governo Federal nos últimos 15 anos e já podemos esperar um bom retor-

no a partir do ano 2000, pois cumprimos todas as expectativas do programa.

Como instrumento do Governo Federal na exploração de material radio-

ativo, a INB tem a responsabilidade de colocar o país em destaque no cenário

mundial, aproveitando todas as possibilidades de expansão. Afinal, somos

um dos únicos países do mundo a ter o domínio das seis etapas do ciclo do

combustível. Dessas seis etapas – imprescindíveis para se completar o ciclo

– só fazemos hoje, quatro, que equivalem a 60% do valor total Brasil. Mas, já

estamos desenvolvendo, em parceria com o Centro Tecnológico da Mari-

nha em São Paulo – CTMSP, a etapa relativa ao enriquecimento do urânio.

Fabricamos componentes mecânicos para a Alemanha e os Estados Unidos

e a nossa produção de combustível nuclear, deste ano, foi consumida pelas

usinas Angra 1 e Angra 2. Dentro do ciclo de combustível, temos folga na

nossa capacidade – principalmente em reconversão – que pretendemos

comercializar, em breve, no mercado externo.

DDDDD
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PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPodemos dizer que já vivemos as fases de investimento, implantação e

absorção de tecnologia. Agora, temos que qualificar a INB como fornece-

dora de produtos nucleares. Chegou a hora de apresentarmos à sociedade

os resultados dos investimentos feitos. Seremos uma outra empresa, prepa-

rada para acompanhar a velocidade das mudanças. Nossa intenção é atingir

um faturamento da ordem de US$100 milhões, total quatro vezes maior

do que o faturamento em 1994.

Que venha Angra 3! O Rio de Janeiro fica a 400 / 800 quilômetros de

distância das fontes de produção de energia. Em caso de racionamento, o

estado seria o primeiro a sofrer as conseqüências. Ao contrário do que

muitos pensam – por desconhecimento do assunto – a energia nuclear é

limpa, menos poluente e, certamente, uma alternativa para complementar

a nossa matriz energética nos próximos anos.

É necessário que, cada vez mais, a população seja esclarecida a respeito

da produção de energia nuclear – a quarta no ranking mundial – para que

se diminua o preconceito. A INB tem contribuído para a aceitação de suas

atividades de forma concreta. Nas cidades onde temos instalações trabalha-

mos em parceria com as prefeituras locais, o que possibilita apoio em pro-

gramas de educação, saúde e meio ambiente. Ao mesmo tempo, conscienti-

zamos a comunidade sobre os objetivos de nossa atuação. Todas essas ações

– frutos de um plano coordenado pela direção da empresa – geram con-

fiança na nossa atividade e credibilidade.

Para obter bons resultados nessa área – e em todas as demais –

a INB contou com fortes aliados: os acionistas pelo

apoio e confiança na administração, e os seus em-

pregados – o capital mais valioso de qualquer em-

presa – diferencial que torna possível o cumprimento

da nossa missão.
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Elemento Combustível
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AN EXPANDINGAN EXPANDINGAN EXPANDINGAN EXPANDINGAN EXPANDING
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INB has plenty of reasons to be proud of

its performance throughout 1999. The

company is now ready to undertake the

implementation of the uranium enrichment

project by ultracentrifuge. In partnership

with the Navy Technological Center in São

Paulo (Centro Tecnológico da Marinha em

São Paulo – CTMSP), it is marching

towards a substantial technological

independence in the nuclear fuel cycle. The

employees for their efforts, enthusiasm and

dedication demonstrated have a special

participation in these results.

While expanding its activities, opening

new job vacancies, training and further

qualifying its personnel, enlarging commu-

nity support, engaging in the environment

preservation and recovery work, INB put

into actions Einstein’s quotation – “science

makes possible the invention of things that

enrich life.”

At present, when supplying for the

electric power demand growth is a national

concern, the company’s importance increases

in a scenery where concerned authorities are

trying to meet the country’s needs. INB

grounds its fuel participation, undertaking its

complementary role to the other energy

sources.

A INB tem motivos para se orgulhar do seu

desempenho em 1999. A empresa está consolidada

e prepara-se agora para iniciar a implantação do

projeto de enriquecimento de urânio por ultra-

centrifugação, em parceria com o Centro  Tecno-

lógico da Marinha em São Paulo (CTMSP),

caminhando para uma substancial independência

tecnológica no ciclo do combustível nuclear. Aos

empregados, cabe participação especial nesse

resultado, pelo empenho, entusiasmo e dedicação

que vêm demonstrando.

Ao expandir suas atividades, abrir novos em-

pregos, capacitar seu pessoal, ampliar o apoio à

comunidade, empenhar-se no trabalho de preser-

vação e recuperação do meio ambiente, a INB

demonstrou, na prática, que – como escreveu

Einstein – “a ciência torna possível a invenção de

coisas que enriquecem a vida”.

Neste momento, em que o atendimento ao

crescimento da demanda de energia elétrica é

preocupação nacional, cresce a importância da

empresa no cenário em que se debruçam as

autoridades, preocupadas em responder às necessi-

dades do país: a INB sedimenta a participação do

seu combustível, assumindo o seu papel de natureza

complementar às demais fontes energéticas.
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DE COMBUSTÍVEL NUCLEARDE COMBUSTÍVEL NUCLEARDE COMBUSTÍVEL NUCLEARDE COMBUSTÍVEL NUCLEARDE COMBUSTÍVEL NUCLEAR

É extensa a pauta de realizações da INB em 99.

Inclui a produção da carga inicial de combustível

de Angra 2, com 197 elementos combustíveis; a

conclusão da montagem e testes funcionais da fábri-

ca de reconversão; a conclusão do empreendimento

mínero-industrial em Caetité, na Bahia, e das mo-

dificações nas instalações de Caldas, para implan-

tação do Tratamento Químico da Monazita – TQM

– visando à produção de 360 toneladas/ano de hi-

dróxido de cério e 1440 toneladas/ano de cloreto

de lantânio.

Foi dada continuidade também à produção de

minerais pesados (atividade não associada ao ciclo

do combustível nuclear), comercializando zirconi-

ta, rutilo e ilmenita. Atingindo assim, como unidade

INB’s achievements in 99 are extensive.

They include: the first fuel load production

for Angra 2, comprising of 197 fuel

elements; the reconversion factory erection

conclusion and operational tests; the

Caetité industrial site conclusion, in

Bahia State, and the Caldas facility

modifications, for implementation of the

Monazite Chemical Processing – TQM –

in order to produce 360 tons / year of cerium

hydroxide and 1440 tons / year of

lanthanum chloride.

It also carried on the heavy mineral

production (activity not associated to the

nuclear fuel cycle), marketing zirconite,

rutile and ilmenite. Thus, reaching in this

de negócio, sua auto-suficiência

econômico-financeira.

A incorporação das novas etapas,

relacionadas à implantação das fábricas

de pastilhas e de reconversão, em Re-

sende, no Rio de Janeiro, e da mina e

usina de concentrado de urânio, em

Caetité, na Bahia, permitiu a produção,

no País, de 60% do ciclo do combustível nuclear.

Este ano, a formalização do contrato que deverá

ser firmado com o Centro Tecnológico da Marinha

way its economical-

financial self-sufficiency as

a business enterprise.

Nuclear fuel cycle new

stages were incorporated.

They are related to the

implementation of the pellet

and reconversion factories, in

Resende, in Rio de Janeiro

State, and to the uranium mine and

concentration plant, in Caetité, in Bahia

State. In this way 60% of the cycle

production is now performed in the country.

This year, a contract should be signed

with the Navy Technological Center in São

Paulo (Centro  Tecnológico da Marinha em





INB Resende
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São Paulo – CTMSP) – for the installation

of the enrichment by ultracentrifuge plant.

The participation in the nationalization

index will be of more than 20%. Up to 2007,

with the conclusion of the first stage of the

uranium enrichment by ultracentrifuge

plant, the nationalization percentage of the

fuel cycle will increase to 80%.

The preparation of the enriched

uranium, that comprises of ore mining,

conversion and enrichment, is about 70%.

In the mining activities (25%), the Caetité

mine, ended in April and capable of

producing 400 tons/year of uranium

concentrate, is dimensioned to supply

Angra 1 and 2 demands. In Caetité,

uranium concentrate, the yellowcake, will

be produced.

The yellowcake conversion into

uranium hexafluoride will continue to be

carried on abroad.

The reconversion factory, in Resende’s

Unit, ended in October, with a production

capacity of 165 tons/year, transforms the

enriched uranium hexafluoride into

uranium dioxide.

em São Paulo (CTMSP) – para a instalação da

planta de enriquecimento por ultracentrifugação –

permitirá uma participação de mais 20% no índice

de nacionalização. E, até 2007, com a conclusão

da primeira etapa da instalação da planta de enri-

quecimento de urânio por ultracentrifugação, o

percentual de nacionalização do ciclo do combus-

tível será elevado para 80%.

A preparação do urânio enriquecido, que envol-

ve a mineração, conversão e o enriquecimento do

minério, está na ordem de 70%. Nas atividades de

mineração (30%), a mina de Caetité, concluída em

abril e capaz de produzir 400 toneladas/ano de con-

centrado de urânio, está dimensionada para aten-

der às demandas de Angra 1 e 2. Em Caetité será



The uranium pellet factory located in the

same place is in charge of the following

stage. That unit, with producing capacity

of 120 tons/year, was concluded in February

99, having operated with partial license in

March, supplied part of Angra 2 initial load.

Its work consists of compacting the

powdered uranium dioxide, into the pellet

form, ready to compound the fuel element.

In operation since 1982, at Resende’s

Unit, the fuel element factory underwent

recent equipment and process modernization.

Its production nominal capacity is of 240

tons/year, assembling the fuel element in

tubes of a special metallic league (zircaloy),

in way to form a group of rods of rigid

structure.

INB’s performance results from careful

planning, which involves administrative

and financial programming, optimizing

resources with better quality work.

Financial resources came substantially

from INB’s own revenues, brought in by the

fuel element production for Angra 1 and 2

nuclear power plants, besides the sale of

heavy minerals and 10% of the alienation

amount from

the grounds

produzido concentrado de

urânio, o yellowcake.

Os trabalhos de conversão

do yellowcake em hexafluoreto

de urânio continuarão a ser

realizados no exterior.

A fábrica de reconversão, na

Unidade de Resende, concluída

em outubro, com capacidade

para produzir 165 toneladas/

ano, trabalha na transforma-

ção do hexafluoreto de urânio

enriquecido em dióxido de

urânio.

O passo seguinte cabe à

fábrica de pastilhas de urânio,

situada no mesmo local. Essa unidade, com

capacidade de produzir 120 toneladas/ano, foi con-

cluída em fevereiro de 99, tendo operado com

licença parcial em março, fornecendo parte da car-

ga inicial de Angra 2. Seu trabalho consiste em com-

pactar o dióxido de urânio em pó, na forma de pas-

tilha, pronto para compor o elemento combustível.

Em operação desde 1982 na Unidade de Resen-

de, a fábrica de elementos combustíveis passou por

recente modernização de equipamentos e proces-

sos. Sua capacidade nominal de produção é de 240

toneladas/ano, montando o elemento combustível

em tubos de uma liga metálica especial (zircaloy),

de maneira a formar um conjunto de varetas de

estrutura rígida.



Unidade 1
Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1
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O desempenho obtido pela INB

resulta de cuidadoso planejamento

que envolve programação adminis-

trativa e financeira, para otimizar os

recursos compatibilizando-os com

um trabalho de qualidade.

As fontes de recursos utilizadas

foram essencialmente provenientes

de receitas próprias, geradas pela produção de ele-

mentos combustíveis para as usinas nucleares de

Angra 1 e 2, além da venda de minerais pesados e

10% do valor da alienação do terreno onde operou

a Usina Santo Amaro, em São Paulo.

Através de licitação pública, a alienação do terreno

foi negociada por R$ 11,3 milhões. O processo de

descomissionamento, iniciado em 1994 e concluído

em 98, teve um custo da ordem de R$ 6,4 milhões.

Além disso, foi dada continuidade à utilização

das linhas de crédito disponíveis com bancos ale-

mães, para financiar os investimentos nas novas fá-

bricas de reconversão e pastilhas, bem como os

componentes e materiais importados para a fabrica-

ção do núcleo inicial de Angra 2.

O volume de recursos gerados em 99 foi consi-

deravelmente inferior aos dos dois anos anteriores.

Este fato já estava previsto, ocorrendo, essencial-

mente, em função da sazonalidade da demanda das

usinas nucleares de Angra. Os recursos aportados

pelo Tesouro Nacional foram em montante inferior

aos recebidos nos últimos anos: corresponderam

em 99 a 29% do total das fontes aplicadas.

where the Santo Amaro plant, in São Paulo

was operated. The property alienated

through public bidding was negotiated by

R$ 11,3 million. The decommissioning

process cost about R$ 6,4 million, started

in 1994, and ended in 1998.

Furthermore, the credit lines available

with German banks continued to be used

to finance investments not only in the new

reconversion and pellet factories, but also

in components and imported material for

Angra 2 core manufacture.

Incoming financial resources considerably

inferior to the ones of the two previous years

were already foreseen for 1999. This

happened essentially because Angra nuclear

power plant demands are seasonal. The

financial resources apportioned by National

Treasury were in inferior amount to the ones

received in the past years: in 1999 they

corresponded to 29% of the total sources

application.

In November, INB formalized contract

with a company that acts in the mineral



Pastilhas de UO2
UOUOUOUOUO22222 Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets
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A INB formalizou, em novembro, contrato com

empresa que atua na área mineral, para a execução

de trabalhos complementares de pesquisa mineral e

promessa de cessão de direitos de mineração de

jazimento aurífero em Gandarela, situado no Qua-

drilátero Ferrífero, em Minas

Gerais. Com a cessão, a

INB receberá um prêmio

de oportunidade e royalties

sobre o valor de produção.

A participação do Governo até

2004 é imprescindível para a

realização dos investimentos na fase de

implantação do enriquecimento do

urânio, consolidando a produção

industrial de praticamente todo o ciclo

do combustível no País.

No âmbito da produção de elemento

combustível, em Resende, os recursos foram

assim aplicados: R$ 6,5 milhões para modernização

area, to carry on mineral research

complementary work and cession of rights

promise of gold deposit mining in

Gandarela, in Minas Gerais State. INB will

receive an opportunity premium

and royalties over the

production amount

because of the

cession. Up to 2004,

the Government’s

participation is essential

for the investment fulfillment

in the implementation phase of

the uranium enrichment, concen-

trating almost the whole fuel cycle

industrial production in the country.
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APLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOS

da fábrica de elementos combustíveis, Unidade 1

– destacando-se que foi consolidada a absorção de

tecnologia da Siemens. Na Unidade 2 – fábrica de

pastilhas de urânio, com investimentos consoli-

dados de R$ 19,2 milhões, encerrou o ano com uma

produção de 20 toneladas de urânio para o núcleo

de Angra 2. A conclusão da fase de montagem e

testes funcionais da Unidade 2 – reconversão,

efetivada em outubro, exigiu investimentos da

ordem de R$ 27,2 milhões.

Foi elaborado o projeto conceitual para os estu-

dos de instalação da planta de enri-

quecimento de urânio por ultracen-

trifugação, em parceria com o Centro

Tecnológico da Marinha em São Paulo

– CTMSP. O empreendimento ocupará

parte das instalações da Unidade 2,

com investimentos da ordem de R$

260 milhões, para uma primeira etapa, a ser desen-

volvida em oito anos.

Na área da mineração, destacamos a Unidade

de Caetité (BA), que demanda investimento global

de R$ 41 milhões. A INB aplicará, de forma

pioneira, a recuperação do urânio pela técnica de

lixiviação em pilhas, como processo principal, dadas

as características do minério. Este processo permitiu

substancial redução nos investimentos.

A Unidade de Buena (RJ), que trabalha na linha de

tratamento físico das areias monazíticas existentes no

litoral brasileiro, obteve uma rentabilidade que

permitiu a realização de uma operação auto-suficiente.

As regards the fuel element production

in Resende, resources were used as follows:

R$6,5 million to modernize the fuel

element factory, Unit 1 – it stands out that

Siemens technology has been completely

transferred. Unit 2 – uranium pellet

factory, consolidated investments of R$19,2

million. It ended the year with a uranium

production of 20 tons for Angra 2 core.

Investments of about R$ 27,2 million were

used in Unit 2’s conclusion of the assembly

phase and operational tests – reconversion,

was carried into effect in October.

A conceptual project was elaborated for

the installation studies of the uranium

enrichment by ultracentrifuge

plant, in partnership with the

Navy Technological Center in

São Paulo – (Centro Tecnoló-

gico da Marinha em São

Paulo – CTMSP). The

enterprise will use part of Unit

2 facilities, investing about R$

260 million in the first stage, which will be

developed in eight years.

Concerning mining activities, the

spotlight is on the Caetité Unit that

demands total investment of R$41 million.

INB will be a pioneer in the uranium

extraction using the leaching pile technique

as the main process, considering the ore

characteristics. Through this process, INB

reduced investments substantially.

The Buena Unit (RJ) that processes the

existing monazitic sands in the Brazilian coast

conquered self-sufficient operation through







Centro Zoobotânico
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INB Resende



INB Caetité

A atividade é destinada à produção de minerais pesados,

como a ilmenita, o rutilo, a zirconita e a monazita.

O investimento de R$ 1,9 milhão na Unidade de

Caldas, em Minas Gerais, permitiu a implantação do Tra-

tamento Químico da Monazita para a produção de

compostos de terras-raras.

its profits. This activity produces heavy

minerals, such as the ilmenite, the rutile,

the zirconite and the monazite.

An investment of R$1,9 million in

the Caldas Unit, in Minas Gerais State,

enabled the implementation of the

Monazite Chemical Treatment, for the
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rare-earth compound production.

Once again, quality of work

performed by the fuel element

assembly and component factory

was proven. The unit’s certification

by the ISO 9001 norms was

renewed. Priority is now given to

the internal process to obtain ISO

14001 for Resende’s Unit facilities.

INB is deeply committed to its

Environmental Control and

Ecological Preservation Policy.

Besides acting in the areas where

it operates, it makes its  employees

aware of how important it is to be

environment friendly, so that the

company’s performance is in line

A qualidade dos trabalhos rea-

lizados pela fábrica de montagem e

componentes de elementos com-

bustíveis foi mais uma vez compro-

vada, com a renovação da certificação

da Unidade pelas normas ISO 9001.

A prioridade agora é a continuidade

do processo interno para obtenção

da ISO 14001 nas instalações da

Unidade de Resende.

A INB vem intensificando a

aplicação de sua Política de Controle

Ambiental e de Preservação Ecoló-

gica. Além de atuar nas áreas onde

opera, conscientiza seus empregados



da importância do respeito ao meio ambiente, para que

a atuação da empresa esteja em linha com os preceitos

do desenvolvimento sustentável.

É parte da Política da INB realizar, em todas as suas

unidades industriais, um trabalho de preservação

ambiental, incluindo a criação e a manutenção de

hortos florestais, para manter o equilíbrio do meio

ambiente nas áreas onde atua. Na Unidade de Resende,

por exemplo, foi concluída a implantação do Centro

Zoobotânico, numa área de 50 mil metros quadrados,

que irá complementar o antigo horto.

 Foi iniciado o projeto de reflorestamento das

margens da barragem de Funil, dentro da área de

with sustainable development

guidelines.

It is INB’s Policy to perform, in all its

industrial units, an environmental

protection work. It includes starting and

keeping forest nurseries, to maintain the

environment balance in the areas where

it operates. An example is the conclusion

of the Zoo-botanic Center implementation

at Resende’s Unit. It is settled in an area

of 50 thousand square meters and will

complement the former nursery.

A reforestation project for the Funil

dam banks, located inside INB’s

property, has started. It is part of the
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propriedade da INB, como parte da reciprocidade do

processo de licenciamento das novas fábricas de

reconversão e pastilhas de urânio. Para a preservação

do ecossistema do Vale do Paraíba, além de monitorar

de maneira permanente as suas instalações, a INB tem

colaborado com as comunidades vizinhas, disponi-

bilizando mudas da flora nativa e promovendo cam-

panhas para a preservação da flora da região.

Na Unidade de Caldas, a INB investiu ano passado

R$ 1,4 milhão destinado ao programa de recupera-

ção ambiental.

reciprocity process for licensing the new

uranium reconversion and pellet

factories. In order to protect the Paraíba

Valley ecosystem, INB besides the

permanent monitoring of its facilities,

has been cooperating with neighboring

communities. Cuttings and seeds of the

native flora are available and campaigns

for the region flora and fauna

preservation are promoted and

supported actively.

Last year, INB invested R$1,4 million

in the Caldas unit; amount set aside to

the environment reconstitution program.

In Caetité, 20 thousand seedlings of

INB Caldas



AAAAATUAÇÃO SOCIALTUAÇÃO SOCIALTUAÇÃO SOCIALTUAÇÃO SOCIALTUAÇÃO SOCIAL

Em Caetité foram plantadas 20 mil mudas de

espécies nativas, para a recuperação de áreas degra-

dadas já existentes, na área de preservação permanente.

Além disso, a INB – em parceria com as

prefeituras da região de Caetité – desenvolve a

estruturação do ensino de Educação Ambiental nas

escolas públicas. A atividade, aliada à divulgação de

informações para preservar o ecossistema, vem

atingindo um público de cerca de 15 mil pessoas.

A implantação dos empreendimentos da INB

vem proporcionando grandes benefícios diretos e

indiretos aos municípios circunvizinhos: geração de

empregos, renda e impostos. A empresa tem

native species were planted to reconstitute

existing areas already degraded, in the

permanent preservation area.

In addition, INB – in partnership with

city halls of the Caetité area – is

developing an Environmental Education

program to be taught in the schools. This

activity together with information on how

to preserve the ecosystem is reaching a

public of about 15 thousand people.

The implementation of INB’s goals is

bringing about many direct and indirect

benefits to the neighboring municipalities:

job vacancies, income and taxes. The

company has been even sharing its facilities
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compartilhado até mesmo suas instalações para

apoiar e melhorar as condições de vida das

comunidades nas áreas onde atua.

Em Caetité, por exemplo, a parceria com a

prefeitura inclui uma creche para cerca de 80

crianças, apoio à implantação de Biblioteca Pública

na Casa  Anísio Teixeira, uma horta comunitária e o

projeto de uma casa para gestantes. A parceria abran-

ge ainda a melhoria do sistema de fornecimento de

água para a população, beneficiando mais de 500

famílias. Trabalho semelhante tem sido desenvolvido

nas regiões de Buena, Resende e Caldas.

A empresa encerrou o exercício com um total

de 831 empregados. Deste total, 31 são novos,

aprovados em concurso público, e 34 empregados

to support and improve

the communities living

standards in the areas

where it operates.

In Caetité, for

instance, partnership with city

hall includes a day nursery for about 80

children, support to implement a Public

Library in the Casa Anísio Teixeira, a

community vegetable garden and a project

of a house for pregnant women.

Partnership still embraces improvement of

the water supply system for the population,

benefiting more than 500 families. Similar

work has been developed in the Buena,

Resende and Caldas areas.

The company ended the year with 831
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employees. Out of this, 31 new employees

were selected through public

contest, and 34

employees are in

activity in CNEN,

rendering technical

and administrative

support.

In 1999, proceeding

with its benefit program,

the company granted to its

staff medical, odontological, food,

transport and day nursery assistance and

complementary retirement, the latter

executed through the Nucleos – Instituto

de Seguridade Social.

Personnel’s training was directed to

costs, budget and managerial development,

besides information technology and

language programs. A new program in the

behavior area has started, seeking to make

a culture change towards the company’s

new productive atmosphere.

INB conscious of salary differentials

in the market evolution, proceeded

implementing the Salary and Position

Scale Plan, moving up 50% of its staff,

gradually approaching the market

average, while observing budget

restrictions.

As concerns, information technology

priority was to implement the

client/user local net of the Rio

de Janeiro Unit (capital) and

the expansion of the Resende’s

Unit net. The implementation

estão em atividade na CNEN, prestando

apoio técnico e administrativo.

Em 99, dando seqüência ao seu

programa de benefícios, a empresa con-

cedeu ao seu quadro assistência médica

e odontológica, alimentação, trans-

porte, creche e aposentadoria comple-

mentar, esta última efetivada através do

Nucleos – Instituto de Seguridade Social.

O treinamento de pessoal foi direcionado para

custos, orçamento e desenvolvimento gerencial, além

de programas de formação nas áreas de informática

e idiomas. Foi iniciado ainda um programa voltado

para a área de comportamento, visando instrumenta-

lizar uma mudança de cultura, voltada para o novo

ambiente produtivo da empresa.

Atenta ao perfil de evolução salarial do mercado,

a INB prosseguiu com a implantação do Plano de

Cargos e Salários, movimentando 50% do seu efetivo

para uma aproximação gradual à média de mercado,

observados os aspectos orçamentários.

Na área de informática, a prioridade foi a implan-

tação da rede local cliente/servidor da Unidade do Rio

de Janeiro (capital) e a expansão da rede da

Unidade de Resende. Foi acertada a im-

plantação da rede corporativa de

comunicação, com canal de

voz, dados e imagens, inter-

ligando todas as unidades.

A estrutura patrimonial da

empresa, levando-se em conta a
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implantação dos novos projetos, que permitiram o

aumento da capacidade de geração de receitas, man-

tém uma situação de razoável capitalização, refletindo

as providências e os ajustes que vêm sendo efetuados

nos últimos exercícios. As contas do passivo revelam

que a INB tem baixo grau de endividamento, exceto

quanto à dívida originária de períodos anteriores a agosto

de 1988, com a previdência privada que, para ser equa-

cionada, requer a participação do Governo. A INB for-

mulou ao Nucleos – Instituto de Seguridade Social

uma proposta de amortização da dívida, adequada à

realidade do mercado, que se encontra em análise.

A apresentação de prejuízo, que contrariou a

tendência iniciada em 1997 de reversão nos resul-

tados da empresa, deveu-se, principalmente, à frus-

tração de receitas da ordem de R$ 9,8 milhões, com

a não-operação no exercício das Unidades de Caetité

e de Tratamento Químico da Monazita, previstos no

programa de operação da empresa: ocorreram atra-

sos nos processos para a obtenção das autorizações

pertinentes com os órgãos licenciadores.

of a communication corporate net, with voice,

data and image channel, interconnecting all

the units was agreed upon.

The company’s equity structure is of

reasonable capitalization taken into

account the new project implementations

that increased the capacity of generating

revenues. The liability accounts show that

INB has low indebtedness, except for the

debt due to the private social security

incurred in previous periods to August

1988, which to be evened up it is necessary

the Government’s participation. INB

forwarded to Nucleos – Instituto de

Seguridade Social a debt amortization

proposal, appropriate to market reality,

which is under analysis.

The presence of loss, contrary to the

reversion tendency on the company’s

results that started in 1997, was due,

mainly, to revenue expectation of about R$

9,8 million. Since the Caetité and the

lNDICADORESlNDICADORESlNDICADORESlNDICADORESlNDICADORES
liquidez corrente
endividamento
imobilização do patrimônio líquido

lNDICATORSlNDICATORSlNDICATORSlNDICATORSlNDICATORS

current marketability
indebtedness
net fixed assets
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O desempenho econômico-financeiro da

empresa demonstra a viabilidade dos seus ne-

gócios. Continua necessária, entretanto, a par-

ticipação governamental até que se alcance um

nível de demanda suficiente para utilizar integral-

mente os meios de produção já disponíveis. Neste

sentido, são possibilidades a implantação da usina

nuclear de Angra 3 e a qualificação da INB para

fins de exportação e parcerias no mercado exterior.

O Capital Social subscrito e integralizado da INB

é representado por 233.489.166 ações sem valor

nominal, sendo 140.093.626 ações ordinárias e

93.395.540 preferenciais. A empresa possui cerca

de 500 acionistas, sendo controlador a Comissão

Nacional de Energia Nuclear – CNEN – , com

99,99% das ações.

Em 1999, a INB seguiu com firmeza em direção

à consolidação do programa nuclear brasileiro e à

nacionalização de 80% do Ciclo do Combustível

Nuclear, meta que deverá ser alcançada nos pró-

ximos anos com o enriquecimento isotópico de

urânio. É uma empresa em expansão que caminha

a passos largos rumo à autonomia tecnológica.

Monazite Chemical Processing Units did

not go into operation as foreseen in the

company’s operation program for the year:

delays happened in the processes to obtain

the pertinent authorizations from the

licensing authorities.

The company’s economical-financial

performance demonstrates the viability of

its businesses. However, it is still necessary

the government participation up to such a

demand level be reached enough to use all

production means already available. In this

sense, the Angra 3 nuclear power plant

implementation and INB’s qualification for

exporting and partnerships in the foreign

market are possibilities.

INB’s subscribed and paid-in capital is

represented by 233.489.166 shares without

par value, being 140.093.626 common and

93.395.540 preferred stocks. The company

has about 500 stockholders, being the

Comissão Nacional de Energia Nuclear –

CNEN the controlling stockholder with

99,99% of the stocks.

In 1999, INB proceeded towards the

Brazilian nuclear program consolidation

and towards the Nuclear Fuel Cycle 80%

nationalization; goals to be reached in the

next years when the uranium will be

enriched isotopically. It is an expanding

company marching fast towards

technological autonomy.
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A Fábrica de Componentes e Montagem do Elemento Combustível,
em operação desde 1982 na Unidade de Resende/RJ, passou por
recente modernização de equipamentos e processos e tem uma
capacidade nominal de produção de 240 t/ano.

REALIZAÇÕES EM DESTAQUE NO EXERCÍCIO DE 1999:REALIZAÇÕES EM DESTAQUE NO EXERCÍCIO DE 1999:REALIZAÇÕES EM DESTAQUE NO EXERCÍCIO DE 1999:REALIZAÇÕES EM DESTAQUE NO EXERCÍCIO DE 1999:REALIZAÇÕES EM DESTAQUE NO EXERCÍCIO DE 1999:

produção da carga inicial de combustível de Angra 2, com 197
elementos combustíveis;

conclusão da montagem e testes funcionais da Fábrica de
Reconversão (UO

2  
na forma de pó);

conclusão do empreendimento mínero-industrial em Caetité/BA,
em junho de 1999, com capacidade de produção de 400 t  / ano de
concentrado de urânio (yellowcake);

continuidade da produção de minerais pesados (atividade não
associada ao ciclo do combustível nuclear), comercializando
zirconita, rutilo e ilmenita, tendo atingido, como unidade de negócio,
sua  auto-suficiência econômico-financeira. A monazita, outro mineral
obtido, será processado pela INB, para obtenção de compostos de
terras raras;

conclusão, em fevereiro de 1999, das modificações nas instalações
de Caldas para implantação do Tratamento Químico da Monazita –
TQM, visando a produção de 360 t/ano de hidróxido de cério e
1440 t/ano de cloreto de lantânio.

DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES NO EXERCÍCIODESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES NO EXERCÍCIODESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES NO EXERCÍCIODESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES NO EXERCÍCIODESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES NO EXERCÍCIO

Fontes de RecursosFontes de RecursosFontes de RecursosFontes de RecursosFontes de Recursos
As fontes de recursos utilizadas foram essencialmente provenientes

das receitas próprias geradas pela produção de elementos
combustíveis para as usinas nucleares de Angra 1 e 2, além de
recursos provenientes da venda de minerais pesados, e 10% do
valor da alienação do terreno onde operou a Usina Santo Amaro –
USAM / SP.

Foi dada continuidade à utilização das linhas de crédito
disponíveis junto a bancos alemães, destinados a financiar os
investimentos nas novas fábricas de Reconversão e Pastilhas, bem
como os componentes e materiais importados para a fabricação do
núcleo inicial de Angra 2.

O volume de recursos gerados no exercício foi consideravelmente
inferior aos dois anos anteriores, como já estava previsto,
essencialmente, em função da sazonalidade da demanda das usinas
nucleares de Angra. Os recursos aportados pelo Tesouro Nacional
foram em montante inferior ao recebido nos últimos anos. A
participação do Governo é imprescindível até 2004, para permitir a
realização dos investimentos na fase de implantação do
enriquecimento, consolidando assim a produção industrial de
praticamente todo o ciclo do combustível no País. Estes recursos
corresponderam em 1999 a 29% do total das fontes aplicadas.

Produção de Elemento CombustívelProdução de Elemento CombustívelProdução de Elemento CombustívelProdução de Elemento CombustívelProdução de Elemento Combustível
Unidade de Resende / RJ
Fábrica de Elementos Combustíveis – FEC

FEC 1FEC 1FEC 1FEC 1FEC 1
Montagem e Componentes do EC
Foram concluídos os investimentos na modernização desta

unidade, no montante da ordem de R$ 6,5 milhões, tendo sido
aplicados na melhoria dos processos de fabricação / montagem,
com aquisição de equipamentos de última geração.

A absorção da tecnologia Siemens foi consolidada com a produ-
ção de 197 elementos combustíveis para o núcleo inicial de Angra
2, com faturamento de R$ 39,5 milhões neste exercício. A produção
desta unidade no período de 1982 a 1993 foi de 48 t de urânio,
tendo alcançado no período de 1994 a 1999, a quantidade de 170
toneladas.

FEC 2FEC 2FEC 2FEC 2FEC 2
Pastilhas de urânio
Concluída em fevereiro de 1999, este empreendimento demandou

recursos da ordem de R$ 19,2 milhões. Tendo operado em março,
com autorização parcial do Órgão Licenciador, encerrou o exercício
com uma produção de 20 toneladas de urânio para o núcleo de
Angra 2.

SENHORES ACIONISTAS,SENHORES ACIONISTAS,SENHORES ACIONISTAS,SENHORES ACIONISTAS,SENHORES ACIONISTAS,
O exercício de 1999 concretiza a realização das principais metas

do planejamento estratégico da INB para o domínio tecnológico do
ciclo do combustível nuclear. O programa de trabalho desenvolvido
nos últimos seis anos pela Administração da INB retrata o novo
perfil produtivo da Empresa.

NACIONALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CICLO DO COMBUSTÍVELNACIONALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CICLO DO COMBUSTÍVELNACIONALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CICLO DO COMBUSTÍVELNACIONALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CICLO DO COMBUSTÍVELNACIONALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CICLO DO COMBUSTÍVEL
NUCLEARNUCLEARNUCLEARNUCLEARNUCLEAR

Apesar do País dominar a tecnologia de todas as seis etapas do ciclo
do combustível nuclear – mineração, conversão, enriquecimento, recon-
versão, pastilhas e fabricação do elemento combustível –, a INB vinha,
até recentemente, produzindo apenas 20% do valor dessas etapas.

Com a incorporação às suas atividades, neste exercício, dos novos
empreendimentos, relacionados à implantação das Fábrica de Pasti-
lhas e Reconversão, em Resende – RJ, e da Mina de Concentrado de
Urânio, em Caetité – BA, passa-se a produzir no País 60% do ciclo.

Este patamar de nacionalização do ciclo do combustível será elevado
para 80% em 2007, quando da conclusão da primeira etapa da instalação
da planta de enriquecimento de urânio por ultracentrifugação.

Preparação do Urânio Enriquecido – 70%Preparação do Urânio Enriquecido – 70%Preparação do Urânio Enriquecido – 70%Preparação do Urânio Enriquecido – 70%Preparação do Urânio Enriquecido – 70%

Mineração – 30%Mineração – 30%Mineração – 30%Mineração – 30%Mineração – 30%
O minério é extraído do subsolo, beneficiado e transformado em

concentrado de urânio, de cor amarela, denominado yellowcake.
Atendendo esta etapa a mina de Caetité, na Bahia, concluída em

abril, com a capacidade de produção de 400 toneladas/ano de
concentrado de urânio, está dimensionada para atender as demandas
de Angra 1 e 2.

Conversão – 5%Conversão – 5%Conversão – 5%Conversão – 5%Conversão – 5%
Transformação do yellowcake em hexafluoreto de urânio (UF6

) em
estado gasoso.

O fornecimento dos serviços de conversão permanecerá sendo
realizado no exterior. A escala comercial, com demanda restrita
atualmente a duas usinas, não apresenta condições econômico-
financeiras que recomendem a instalação de uma unidade industrial.

Enriquecimento – 35%Enriquecimento – 35%Enriquecimento – 35%Enriquecimento – 35%Enriquecimento – 35%
Aumenta a concentração do urânio 235 (isótopo do urânio físsil)

para cerca de 4%, um nível de concentração acima da natural, para
permitir sua utilização como combustível para geração de energia
elétrica. O urânio natural contém apenas 0,7% de urânio 235.

Em 2000 a INB deverá formalizar contrato com o Centro de
Tecnologia da Marinha em São Paulo – CTMSP para instalação da
planta de enriquecimento por ultracentrifugação, que terá a
participação substancial de 20% no índice de nacionalização,
permanecendo ainda nesta fase, os 15% restantes, sendo realizados
no exterior.

Fabricação do Elemento Combustível – 30%Fabricação do Elemento Combustível – 30%Fabricação do Elemento Combustível – 30%Fabricação do Elemento Combustível – 30%Fabricação do Elemento Combustível – 30%
Reconversão
É a transformação do hexafluoreto de urânio – UF6

 (enriquecido
ou não) em dióxido de urânio (UO

2  
na forma de pó).

A Fábrica de Reconversão, na Unidade de Resende / RJ, concluída
em outubro, tem capacidade de 165 t/ano de UO2.

Pastilhas
Submete o dióxido de urânio (UO

2  
na forma de pó) a diversos

procedimentos, dentre eles homogeneização, sinterização e
retificação, compactando-o em forma de pastilha, pronto para
compor o elemento combustível.

A Fábrica de Pastilhas de urânio, na Unidade de Resende / RJ,
com capacidade de 120 t/ano de UO

2
, na forma de pó, concluída

em fevereiro de 1999, atenderá esta etapa, tendo operado com
licença parcial em março, fornecendo parte da carga inicial de
Angra 2.

Montagem do Combustível
O elemento combustível é composto de pastilhas de dióxido de

urânio montadas em tubos de uma liga metálica especial – o zircaloy –
formando um conjunto de varetas, cuja estrutura é mantida rígida por
reticulados, denominados grades espaçadoras.
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1999, pelo valor de R$ 11,3 milhões. O processo de descomis-
sionamento, iniciado em junho de 1994 e concluído em dezembro de
1998, teve um custo da ordem de R$ 6,4 milhões. A área de 16.531m2

foi liberada para uso irrestrito pela CNEN, com acompanhamento da
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB,
órgão do governo do Estado de São Paulo.

Em novembro de 1999, foi formalizado contrato com empresa
que atua na área mineral, objetivando a execução de trabalhos com-
plementares de pesquisa mineral e promessa de cessão de direitos
minerários de jazimento aurífero, localizado no sinclinal (tipo de
estrutura geológica) de Gandarela, situado no quadrilátero ferrífero,
na região próxima ao município de Rio Acima – MG. A INB receberá,
por ocasião da cessão de direitos minerários, um prêmio de opor-
tunidade e royalties sobre o valor da produção.

Perfil das principais unidades de negócioPerfil das principais unidades de negócioPerfil das principais unidades de negócioPerfil das principais unidades de negócioPerfil das principais unidades de negócio
R$ milhões

Reconversão
Com investimento da ordem de R$ 27,2 milhões, em outubro

de 1999 foi concluída a fase de montagem e testes funcionais
desta planta, com material inerte. Os testes funcionais atingiram
um progresso de 80%, correspondentes à conclusão dos testes
pré-operacionais e ao comissionamento parcial.

Está prevista para o início do próximo exercício a concessão
das licenças operacionais plenas para as Fábricas de Pastilhas e
de Reconversão, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e pela Comissão Nacional
de Energia Nuclear – CNEN.

Enriquecimento
Dando início aos estudos de instalação desta planta de

enriquecimento de urânio por ultracentrifugação foi elaborado o
projeto conceitual. As negociações com o Centro Tecnológico
da Marinha em São Paulo – CTMSP progrediram, estando prevista
a assinatura do contrato para o início de 2000. O empreendimento
ocupará parte das instalações da Unidade 2 da FEC, com inves-
timentos da ordem de R$ 260 milhões, para uma primeira etapa
que será desenvolvida em oito anos.

MineraçãoMineraçãoMineraçãoMineraçãoMineração
Unidade de Caetité / BA
Desenvolvido em Caetité, na Bahia, com início em março de 1998,

teve sua implantação encerrada em abril de 1999. Esta planta mínero-
industrial, com investimento global da ordem de R$ 41 milhões, tem
a capacidade nominal de produção de 400 t/ ano de concentrado de
urânio, yellowcake.

A unidade está pronta para operar  desde junho do corrente ano,
tendo sido licenciada pelo IBAMA / CNEN, a partir de dezembro,
para processar 10 mil toneladas de minério, dando início aos primei-
ros testes. A concessão das licenças operacionais plenas pelos órgãos
licenciadores está prevista para o início do próximo exercício.

A exploração da mina será por lavra a céu aberto, sendo a recu-
peração do urânio pela técnica de lixiviação em pilhas, aplicada de
forma pioneira pela INB, como processo principal, dada as caracterís-
ticas do minério. Esta tecnologia dispensa a fase de moagem, agitação
e filtração. Este processo possibilitou uma substancial redução nos
investimentos e permitiu uma operação a custos menores, em face do
reduzido número de equipamentos e unidades operacionais envolvidos.

Unidade de Buena / RJ
A INB explora nesta planta uma atividade não associada ao ciclo

do combustível nuclear, uma linha de tratamento físico das areias
monazíticas existentes no litoral brasileiro, destinada à produção de
minerais pesados: zirconita, rutilo, ilmenita e monazita, indispensáveis
à produção de um grande número de componentes de alta tecnologia.

Foi dado início à exploração da jazida de Buena Sul, tendo a
produção de minerais pesados encerrado o exercício de 1999 com
um faturamento anual de R$ 7,0 milhões, com uma rentabilidade que
consolida a realização de uma operação auto-suficiente.

Unidade de Caldas / MG
Foi concluída em fevereiro de 1999 a implantação da unidade

para o Tratamento Químico da Monazita – TQM para produção de
compostos de terras-raras, com investimento da ordem de R$ 1,9
milhões, tendo sido obtida licença da CNEN para uma pré-operação.
Aguarda-se a autorização do IBAMA para dar partida à produção
comercial de hidróxido de cério e cloreto de lantânio.

Com suas atividades industriais desativadas, a partir de 1996, em
face ao esgotamento do urânio economicamente explorável, pros-
seguiu-se com o descomissionamento da área degradada pela mine-
ração, para restabelecer as caraterísticas naturais do meio ambiente,
bem como foram criadas alternativas de adaptação de suas instalações
para novas atividades.

Permanecem em evolução as demais alternativas para aproveitamento
e redimensionamento das instalações fabris e da infra-estrutura exis-
tentes: negociações com empresa que atua na área mineral, objetivando
a produção de urânio e tório associado a outros minerais; alienação da
Fábrica de Ácido Sulfúrico e avaliação técnico-econômica da trans-
ferência de parte dos equipamentos para a Unidade de Caetité / BA.

Outros projetos
Foi negociada a alienação do terreno onde operou a Usina Santo

Amaro – USAM / SP, por meio de licitação pública, em agosto de

*investimentos em melhorias; (a)UBS – Usina de Beneficiamento Secundário;  (b)TQM
– Tratamento Químico da Monazita

QualidadeQualidadeQualidadeQualidadeQualidade
A Fábrica de Montagem e Componentes de Elementos Combus-

tíveis, teve revalidada até 2001, a certificação pelo ISO 9001, conce-
dida originalmente em 1997, pela BRTÜV, com a realização de
auditoria de acompanhamento pela TÜV-CERT. Iniciado o processo
interno para extensão deste certificado de qualidade para as Fábricas
de Reconversão e de Pastilhas.

Foi dada continuidade ao processo interno para obtenção da ISO
14001, para as instalações da Unidade de Resende.

Meio AmbienteMeio AmbienteMeio AmbienteMeio AmbienteMeio Ambiente
A INB vem intensificando a aplicação de sua Política de Controle

Ambiental e de Preservação Ecológica. Ampliando sua atuação nestes
campos, tem acrescido às exigências inerentes aos projetos da área
nuclear, a disseminação de uma consciência ecológica corporativa,
ao reforçar o papel estratégico desta atividade no seu planejamento,
visando se tornar uma INB Ambiental, com inserção no desenvol-
vimento sustentável.

Na Unidade de Resende / RJ, foi concluída a implantação das
instalações do Centro Zoobotânico, numa área de 50 mil m2, que irá
complementar o antigo horto. Este espaço ecológico é parte da
Política da INB de realizar em todas as suas unidades industriais um
trabalho de preservação ambiental, o que inclui a criação e manu-
tenção de hortos florestais, para manter o equilíbrio do meio
ambiente nos locais de atuação da Empresa.

Foi dado início ao projeto de reflorestamento das margens da
barragem de Funil, dentro da área de propriedade da INB, como
parte da reciprocidade do processo de licenciamento das novas
Fábricas de Reconversão e de Pastilhas de urânio.

Além do permanente monitoramento das instalações da INB, tem-
se colaborado de forma integrada com as comunidades circunvi-
zinhas, em parceria com as entidades ambientais da região, na
preservação do ecossistema do Vale do Paraíba. Dentro de um
programa de conscientização para conservar o meio ambiente, estão
sendo disponibilizadas mudas de espécies da flora nativa e pro-
movidas campanhas para divulgar informações para estimular a pre-
servação da fauna da região, além de manter um centro de triagem
para animais silvestres.
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Na Unidade de Caldas / MG, a execução do programa de recu-
peração ambiental, com investimentos no exercício, da ordem de
R$ 1,4 milhão, prosseguiu com a revegetação dos depósitos de
estéreis e da área ocupada pela mina, tendo alcançado uma área
superior a 300 mil m2 e o plantio acumulado de aproximadamente 22
mil mudas de espécies nativas, para reintegrar a área lavrada ao
meio ambiente.

Na Unidade de Caetité / BA foi dado início à revegetação de áreas
degradadas já existentes, em área de preservação permanente, com o
plantio de 20 mil mudas de 194 diferentes espécies nativas, provenientes
do horto desta Unidade. Durante a exploração da mina a reintegração
ambiental será modular, por área esgotada da mina.

Tem sido desenvolvido em parceria com as prefeituras da região
de Caetité, a estruturação do ensino de Educação Ambiental nas
escolas públicas, que em conjunto com a atuação direta da INB, na
divulgação de informações para preservação do ecossistema, vem
atingindo um público de cerca de 15.000 pessoas. A empresa tem
incentivado e apoiado também os estudos e trabalhos realizados por
outras entidades, para preservação e recuperação da fauna da região.

Comunicação Institucional e CorporativaComunicação Institucional e CorporativaComunicação Institucional e CorporativaComunicação Institucional e CorporativaComunicação Institucional e Corporativa
A Empresa sistematizou sua atuação a partir da definição de uma

Política de Comunicação, instrumento facilitador da execução do
planejamento estratégico, visando dar visibilidade e promover a
formação da imagem institucional e sua disseminação junto aos
públicos interno e externo.

O desenvolvimento desta atividade tem avançado na direção de
uma imagem-INB mais transparente nas comunidades onde atua.
Dentro de um programa de interação com a população e seus repre-
sentantes, foram promovidas inúmeras palestras sobre as suas ati-
vidades nos órgãos públicos municipais, escolas, associações de
classe, no segmento industrial e de bairro, esclarecendo o objetivo
de cada projeto local. Foram enfatizados os aspectos de segurança,
radioproteção, saúde do trabalhador e de preservação do meio
ambiente. Gradualmente estas ações têm gerado o respeito e
confiança das comunidades.

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

Internamente foi criado um fórum na Empresa, constituído for-
malmente em um Comitê, composto de empregados provenientes de
todas as Unidades, objetivando formular e colocar em prática as
ações direcionadas ao fortalecimento da imagem da empresa, aliadas
aos conceitos de responsabilidade social corporativa e desenvol-
vimento sustentável.

O papel social da Empresa
A implantação dos empreendimentos da Empresa vem trazendo

grandes benefícios diretos e indiretos aos municípios circunvizinhos
às suas instalações, como geração de emprego, renda e impostos.
Além da política de portas abertas e transparência de suas atividades,
a INB tem contribuído, dentro de sua política de integração, com a
participação em convênios e mesmo compartilhando sua infra-
estrutura para melhoria das condições locais.

A título de exemplo, foram implantados em Caetité, no agreste da
Bahia, vários projetos em parceria com a Prefeitura, incluindo uma
creche para cerca de 80 crianças, a recuperação da Casa de Cultura
Anísio Teixeira, uma horta comunitária e uma casa de gestantes. Com-
partilhou-se também a própria infra-estrutura do projeto, com a
melhoria do sistema de fornecimento de água para a população vizinha
ao empreendimento, beneficiando mais de quinhentas famílias.

Em escala semelhante este papel tem sido exercido nas regiões de
Buena / RJ, Resende / RJ e Caldas / MG, onde estão situadas Unidades
da INB.

Informática
A prioridade nesta área foi concedida à implantação da rede local

cliente/servidor, da Unidade do Rio/RJ e expansão da rede da
Unidade de Resende/RJ. Prosseguiu-se com a implantação do software
de workflow e armazenamento de imagem e dados, nas atividades de
Garantia da Qualidade da produção do elemento combustível. Foi
contratada a implantação da rede corporativa de comunicação, com
canal de voz, dados e imagem, interligando todas as Unidades, bem
como, dado seguimento à seleção de software corporativo de gestão
empresarial.

Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos
Reformulação do Quadro de Pessoal
A Empresa encerrou o exercício com 831 empregados em seu

quadro. Nesse contingente estão considerados trinta e um novos
empregados aprovados em concurso público, que passaram por um
processo de ambientação, sendo a quase totalidade vinculada às
linhas técnicas de produção.

Um efetivo de 34 empregados encontra-se em atividade na CNEN
prestando apoio técnico e administrativo, nos termos estabelecidos
nos estatutos da INB.

Benefícios
No ano de 1999 a INB deu continuidade ao seu programa de

benefícios, concedendo aos empregados assistência médica – odon-
tológica, alimentação, transporte, creche e aposentadoria comple-
mentar, esta última através do Nucleos – Instituto de Seguridade Social.

Treinamento
Dentro de uma nova dimensão esta atividade foi direcionada para

uma ênfase em custos, orçamento e desenvolvimento gerencial. Os
demais programas abrangeram formações nas áreas de informática e
de idiomas. Foi iniciado um programa voltado especificamente para
a área comportamental, com continuidade no próximo exercício,
visando instrumentalizar uma mudança de cultura, voltada para o
novo ambiente produtivo da Empresa. Foram ministrados 876 cursos,
envolvendo 31.310 h/h.

Política Salarial
Atenta ao perfil de evolução salarial do mercado, a Empresa deu

continuidade à implantação do plano de cargos e salários e movi-
mentou cerca de 50% do seu efetivo visando a aproximação gradual
à média de mercado, observado os aspectos orçamentários.

Desempenho Econômico-FinanceiroDesempenho Econômico-FinanceiroDesempenho Econômico-FinanceiroDesempenho Econômico-FinanceiroDesempenho Econômico-Financeiro
As demonstrações contábeis apresentadas a seguir, refletem nas

principais variações das contas patrimoniais, em relação ao exercício
anterior, os efeitos das operações e dos investimentos realizados.
Destacaram-se dentre tais efeitos:

A variação nos saldos das contas de estoques devido a conclusão
e entrega do núcleo completo (carga inicial) para a usina nuclear
de Angra 2;

As redução das disponibilidades financeiras pela aplicação de
recursos no ativo permanente: conclusão da implantação da
Unidade de Reconversão, complementação da implantação do
Complexo Industrial de Caetité, operação experimental da
Unidade de Pastilhas (produzindo cerca de 20 toneladas) e a
venda do terreno em São Paulo.

Também foi relevante nas variações patrimoniais como item
específico não diretamente originário das operações, o registro
contábil dos créditos tributários originários de prejuízos fiscais e
bases negativas de contribuição social. Até o exercício anterior
tais valores eram registrados apenas nos livros fiscais.

Nas contas do Passivo, demonstra-se que a INB tem baixo grau
de endividamento, exceto quanto a dívida, originária de períodos
anteriores a agosto de 1988 com a previdência privada, para a
qual ressalta-se a necessidade da participação do Governo no seu
equacionamento. A INB formulou ao Instituto de Seguridade Social
proposta de amortização da dívida, adequada à realidade de
mercado, que se encontra sob análise.

A estrutura patrimonial da Empresa, levando-se em conta as im-
plantações dos novos projetos que aumentaram consideravelmente
a sua atuação nas etapas do ciclo do combustível e, consequentemente,
a capacidade de geração de receitas, mantém uma situação de
razoável capitalização, refletindo as providências e os ajustes que
vêm sendo efetuados nos últimos exercícios.

O passo final na consolidação da reestruturação patrimonial se
dará quando da implementação da reavaliação dos ativos, que, além
de proporcionar a definição do reaproveitamento e preservação de
instalações e investimentos realizados no passado, no âmbito do
programa nuclear, redimensionará os valores dos investimentos,
compatibilizando-os com as respectivas capacidades de produção e
de retorno do capital empregado.

A tendência de reversão nos resultados da empresa iniciada em
1997, foi alterada neste exercício com a apresentação de prejuízo,
que deveu-se principalmente à frustração de receitas da ordem de
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R$ 9,8 milhões com a não operação no exercício das Unidades de
Caetité e de Tratamento Químico da Monazita, originalmente
previstos no programa de trabalho da empresa, em face das
dificuldades vivenciadas com a obtenção das autorizações pertinentes,
junto aos Órgãos licenciadores.

Os indicadores financeiros apresentados a seguir, de forma
comparativa com os últimos anos, indicam uma posição progressiva
de estabilização para melhoria na situação econômico-financeira.

exportação e parcerias no mercado exterior são possibilidades e
alternativas que vão acelerar a alavancagem empresarial da INB.

Finalmente, registre-se que o Capital Social subscrito e integra-
lizado é representado por 233.489.166 ações sem valor nominal,
sendo 140.093.626 ordinárias e 93.395.540 preferenciais. A Empre-
sa possui cerca de quinhentos acionistas, sendo a Comissão Nacional
de Energia Nuclear o acionista controlador com 99,99% das ações.

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

O início do novo milênio encontrará a INB com um perfil de
Empresa em ritmo de plena produção. Soma-se a suas realizações o
iminente início de implantação do projeto de enriquecimento de
urânio por ultracentrifugação, em parceria com o CTMSP, o que
permitirá uma substancial independência tecnológica no âmbito do
ciclo do combustível nuclear.

No exercício de 1999 consolida-se uma programação empresarial
de seis anos. São resultados que representam mais uma etapa na
direção da auto-suficiência econômica, financeira e tecnológica da
INB, proporcionando o devido retorno à sociedade dos investimentos
realizados. Sedimenta-se também a participação nuclear na matriz
energética nacional, assumindo o seu papel de natureza complementar
às demais fontes energéticas.

Agradecemos aos senhores acionistas pelo apoio e confiança na
Administração da Empresa, aos empregados, em especial, pelo em-
penho, entusiasmo e dedicação, aos clientes e fornecedores, pela
parceria e manifestações de apreço pela obra executada, e a todos que
de alguma forma contribuíram para o engrandecimento da Empresa.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2000

Roberto Nogueira da Franca
Presidente

lNDICADORESlNDICADORESlNDICADORESlNDICADORESlNDICADORES

liquidez corrente
endividamento
imobilização do patrimônio líquido

A redução na liquidez corrente deveu-se principalmente às
aplicações das disponibilidades em novas unidades e à entrega do
núcleo de combustível para a usina nuclear de Angra 2. As reduções
no endividamento e na imobilização do Patrimônio Líquido foram
proporcionadas pelo reconhecimento de créditos fiscais que até o
ano anterior eram registrados apenas nos livros fiscais.

O desempenho econômico financeiro da Empresa vem constatando
a viabilidade de seus negócios para além das visões estratégica e
tecnológica, continuando entretanto necessária a participação gover-
namental até que se alcance um nível de demanda suficiente para
utilizar integralmente os meios de produção já disponíveis. A im-
plantação da usina nuclear de Angra 3, a qualificação para fins de
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Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de reais
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADODEMONSTRAÇÃO DO RESULTADODEMONSTRAÇÃO DO RESULTADODEMONSTRAÇÃO DO RESULTADODEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDODEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDODEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDODEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDODEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Em milhares de reais

Em milhares de reais
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOSDEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOSDEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOSDEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOSDEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Em milhares de reais

Em milhares de reais

Em milhares de reais



ix

Nota 1 - AtividadesNota 1 - AtividadesNota 1 - AtividadesNota 1 - AtividadesNota 1 - Atividades

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

As principais atividades previstas no seu objetivo social são:
I – Realizar a prospecção, pesquisa e a lavra de jazidas de minérios
nucleares e associados;
II – Construir e operar:

a)  instalações de tratamento, concentração, beneficiamento,
conversão e industrialização de minérios nucleares e seus asso-
ciados e derivados;

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
exercícios findos em 31.12.99 e 31.12.98exercícios findos em 31.12.99 e 31.12.98exercícios findos em 31.12.99 e 31.12.98exercícios findos em 31.12.99 e 31.12.98exercícios findos em 31.12.99 e 31.12.98

b)  instalações destinadas ao enriquecimento de urânio, ao
reprocessamento de elementos combustíveis irradiados, bem como
à produção de elementos combustíveis e outros materiais de
interesse da indústria nuclear.
III – Negociar, nos mercados interno e externo, equipamentos,
materiais e serviços de seu interesse;
IV – Comercializar os materiais nucleares compreendidos no
âmbito do monopólio da União, observando o disposto no Art.
16 da Lei n.º 6.189, de 16 de dezembro de 1974, bem como de
outros minérios e concentrados minerais, e produtos químicos em
geral, de fabricação própria ou de terceiros.

Nota 2 - Sumário das Principais Práticas ContábeisNota 2 - Sumário das Principais Práticas ContábeisNota 2 - Sumário das Principais Práticas ContábeisNota 2 - Sumário das Principais Práticas ContábeisNota 2 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

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

- O resultado é apurado pelo regime de competência dos exer-
cícios. 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 valor de mercado.

- O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou cons-
trução (corrigido no caso das aquisições até 31/12/95). As de-
preciações são computadas 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 realizados até 31/12/95).
- Os direitos e obrigações em moeda estrangeira foram atuali-

zados segundo as cotações de compra e venda na data do balanço,
divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

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

- Estão registrados no Exigível a Longo Prazo as parcelas das obrigações
para as quais não há perspectivas de desembolso no ano seguinte.

- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados
segundo as metodologias e alíquotas determinadas pela legislação e
os créditos fiscais apurados são diferidos para aproveitamento em
exercícios futuros.

Nota 3 – Reestruturação PatrimonialNota 3 – Reestruturação PatrimonialNota 3 – Reestruturação PatrimonialNota 3 – Reestruturação PatrimonialNota 3 – Reestruturação Patrimonial

Como parte da reorganização das atividades da empresa e conse-
quente reestruturação patrimonial que vem se desenvolvendo nos últimos
anos, foi identificada a necessidade de revisão dos valores dos ativos
operacionais das instalações industriais da empresa. Nesse exercício,
foram apresentados pela empresa contratada para proceder a reavaliação,
os primeiros laudos com base nos levantamentos físicos efetuados.

A partir desta etapa foram desenvolvidas análises dos registros
individuais do sistema de controle patrimonial e conciliações com
os dados contábeis. A este trabalho foi adicionada a individualização
dos itens patrimoniais da Unidade 2 e de Poços de Caldas (até

então totalizados em grandes conjuntos). Também se fez necessária
a aquisição e implantação de um novo sistema compatível com as
necessidades de controle.

Atualmente, estimativas indicam que a reavaliação resultará numa
redução do valor contábil. Esta redução é principalmente devida a
bens e instalações recebidas na incorporação da Nuclei – Nuclebrás
Enriquecimento Isotópico S.A. Esses ativos foram considerados não
identificáveis com os atuais processos produtivos ou estão sendo
reaproveitados apenas parcialmente nos novos projetos em desen-
volvimento e implantação.

Nota 4 – Imposto de Renda e Contribuição SocialNota 4 – Imposto de Renda e Contribuição SocialNota 4 – Imposto de Renda e Contribuição SocialNota 4 – Imposto de Renda e Contribuição SocialNota 4 – Imposto de Renda e Contribuição Social

A contabilização do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro foi efetuada considerando as conseqüências fiscais
atuais e futuras, incluindo o reconhecimento de ativo e passivo fiscal
diferido decorrentes de prejuízos fiscais, base negativa de contri-
buição social e diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis no
futuro, de acordo com a deliberação CVM nº 273/98, que passou a
vigorar a partir do exercício de 1999.

Em 31 de dezembro de 1999 a Companhia possuía créditos
tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
considerando as alíquotas de 25% e 9%, respectivamente,
equivalentes a R$ 72.944 mil e R$ 16.013 mil e débito tributário de
contribuição social sobre a correção monetária complementar – Lei
8.200/91 a alíquota de 9%, no montante de R$ 7.722 mil, conforme
demonstrativos a seguir:
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Nota 8 - Imobilizado

R$ Mil

Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro relativos ao exercício corrente foram registrados na
demonstração do resultado do próprio exercício. Os créditos e
débitos tributários existentes até 31 de dezembro de 1998 foram
contabilizados no Patrimônio Líquido a crédito e a débito de lucros

acumulados como ajuste de exercícios anteriores.
O crédito tributário com relação ao prejuízo fiscal e base negativa

de contribuição social foi reconhecido uma vez que a administração
entende que haverá lucro tributável no futuro suficiente para
compensar esses prejuízos.

Nota 5 - EstoquesNota 5 - EstoquesNota 5 - EstoquesNota 5 - EstoquesNota 5 - Estoques

Nota 6 – Estoques ContingentesNota 6 – Estoques ContingentesNota 6 – Estoques ContingentesNota 6 – Estoques ContingentesNota 6 – Estoques Contingentes

Sob este título estão registrados estoques de urânio armazenados
na Europa (Alemanha e Inglaterra), originários de operação de em-
préstimo efetuada com a empresa suíça Nuexco Exchange AG, realizada
em 1994. A recuperação desses materiais está pendente de decisões
em processos judiciais movidos pela INB, em face do descumprimento

de cláusulas contratuais por parte da mutuária. O processo encontra-
se sob exame da justiça brasileira perante o Juízo da 11ª Vara Federal
da Comarca do Rio de Janeiro. Até o exercício anterior os valores
aqui mencionados estavam classificados no circulante sob o título de
Estoques, sendo reclassificados no exercício corrente.

Nota 7 – Contas a Receber – Venda de ImóvelNota 7 – Contas a Receber – Venda de ImóvelNota 7 – Contas a Receber – Venda de ImóvelNota 7 – Contas a Receber – Venda de ImóvelNota 7 – Contas a Receber – Venda de Imóvel

Se referem as vinte e quatro parcelas no montante global de
R$ 10.180 mil a receber a longo prazo relativas a venda de imóvel
não operacional, sendo a última vencível em dezembro de 2001. As
parcelas vincendas a curto prazo, no valor total de R$ 5.090 mil

estão incluídas no Circulante sob o título de Contas a Receber. Estes
créditos que são garantidos por hipoteca do próprio imóvel, são
remunerados por juros de 1% a.m. e atualizados monetariamente
pelo IGP-M.

R$ Mil

R$ Mil
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foram transferidas paras as contas definitivas os valores
correspondentes as obras concluídas, principalmente os sistemas
comuns da Unidade 2 e sistemas específicos da fábrica de pastilhas
nos montantes de R$ 145.780 mil e R$ 10.762 respectivamente.

Nota 9 - DiferidoNota 9 - DiferidoNota 9 - DiferidoNota 9 - DiferidoNota 9 - Diferido

Referem-se aos gastos com o desenvolvimento, implantação, pré-operação e licenciamento de projetos relacionados ao objeto social da empresa.

Nota 10 – Impostos, Encargos Sociais e TrabalhistasNota 10 – Impostos, Encargos Sociais e TrabalhistasNota 10 – Impostos, Encargos Sociais e TrabalhistasNota 10 – Impostos, Encargos Sociais e TrabalhistasNota 10 – Impostos, Encargos Sociais e Trabalhistas

Nota 1Nota 1Nota 1Nota 1Nota 11 - Débitos Junto à Entidade de Previdência Privada1 - Débitos Junto à Entidade de Previdência Privada1 - Débitos Junto à Entidade de Previdência Privada1 - Débitos Junto à Entidade de Previdência Privada1 - Débitos Junto à Entidade de Previdência Privada

R$ Mil

As Imobilizações em curso referem-se, basicamente, à implantação
de novos projetos: Unidade 2 (reconversão e enriquecimento) –
R$ 35.589, Caetité (extração e beneficiamento de urânio) –
R$ 29.066 e outras – R$ 6.260. No decorrer do exercício de 1999

(*) Débitos originários de empresas incorporadas em 1994 e que vêm sendo amortizados segundo os cronogramas de pagamentos
estabelecidos junto as entidades credoras. Em 31/12/99, restavam 133 parcelas a amortizar.

devido a dificuldades de disponibilização de recursos. Estes débitos
estão renegociados e suportados por contratos.
- As dívidas previdenciárias serão amortizadas no período de julho
de 1997 a abril de 2009 e as dívidas relativas aos serviços vem
sendo amortizadas desde janeiro de 1995 a setembro de 2008.
- Foi efetuada pela INB, proposta para a renegociação dos débitos
com o objetivo de adequá-los à situação de mercado após a
estabilização da moeda e a capacidade de pagamento da empresa,
preservando a remuneração mínima atuarial.

R$ Mil

- Débitos anteriores a 31/08/88: Referem-se aos débitos acumula-
dos na antiga NUCLEBRÁS, sucedida pela INB por força do
Decreto-lei nº 2464/88.
Prosseguem as negociações para absorção dessa dívida pelo Tesou-
ro Nacional, muito embora estejam sendo realizadas negocia-
ções com o Nucleos para adequação do seu valor às condições de
mercado à semelhança das negociações ocorridas entre outras
entidades de previdência privada e suas patrocinadoras.
- Débitos Parcelados: São originários de parcelas de contribuições
da patrocinadora e serviços não repassados nas datas adequadas

R$ Mil
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Nota 12 - Provisão para ContingênciasNota 12 - Provisão para ContingênciasNota 12 - Provisão para ContingênciasNota 12 - Provisão para ContingênciasNota 12 - Provisão para Contingências

- Esta provisão se refere a processos pendentes de julgamento.
Dentre tais ações destacam-se as ações trabalhistas de nº 992 a 995,
originárias da incorporada Urânio do Brasil S.A. O valor estimado
desta ação em 31 de dezembro de 1999 é de R$ 4.500 mil (R$
6.000 mil em 31/12/98).

- Os registros contábeis e as operações da sociedade estão à
disposição e sujeitos ao exame pelas autoridades regulamentares e

R$ Mil

fiscais. Consequentemente poderão ocorrer eventuais notificações
para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições,
durante prazos prescricionais variáveis, consoante legislação
específica aplicável a cada espécie de tributo. Não obstante, a empresa
adota práticas de escrituração, apuração e recolhimento de tributos
segundo a legislação aplicável e desconhece quaisquer eventos que
possam se configurar em débitos fiscais.

Nota 13 - Resultados de Exercícios Futuros e Custos a IncorrerNota 13 - Resultados de Exercícios Futuros e Custos a IncorrerNota 13 - Resultados de Exercícios Futuros e Custos a IncorrerNota 13 - Resultados de Exercícios Futuros e Custos a IncorrerNota 13 - Resultados de Exercícios Futuros e Custos a Incorrer

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

(*) – Se refere à estimativa dos custos de fabricação e impostos a serem realizados em relação aos recebimentos já efetuados. Os
recebimentos 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 14- Capital e ReservasNota 14- Capital e ReservasNota 14- Capital e ReservasNota 14- Capital e ReservasNota 14- Capital e Reservas

O Capital Social, subscrito e integralizado, é representado por
233.489.166 ações sem valor nominal sendo 140.093.626 ordinárias
e 93.395.540 preferenciais. A empresa possui cerca de quinhentos
acionistas sendo a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear
o acionista controlador com 99,99% das ações.

A Reserva de Capital tem seus valores originários em operações
de crédito externo segundo sistemática estabelecida pelo Decreto-
lei nº 2464/88.

As Reservas de Lucros compreendem as Reservas Legal, Lucros a
Distribuir e Reservas Especiais, incluindo Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferidos.

Nota 15 - Plano de Aposentadorias e PensõesNota 15 - Plano de Aposentadorias e PensõesNota 15 - Plano de Aposentadorias e PensõesNota 15 - Plano de Aposentadorias e PensõesNota 15 - Plano de Aposentadorias e Pensões

A Empresa é patrocinadora do Nucleos – Instituto de Seguridade Social,
entidade fechada de previdência privada cujo regime atuarial é o de
capitalização. A contribuição mensal foi de 11,03%, durante o exercício de

1999, sobre as remunerações dos empregados participantes. O custo para
a empresa no exercício foi de R$ 2.173 mil (R$ 2.084 mil em 1998). Não
existem obrigações potenciais decorrentes de déficits técnicos do plano.

Nota 16 - Remuneração dos Administradores e EmpregadosNota 16 - Remuneração dos Administradores e EmpregadosNota 16 - Remuneração dos Administradores e EmpregadosNota 16 - Remuneração dos Administradores e EmpregadosNota 16 - 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$ 5.853,75 e R$ 302,00
respectivamente (R$ 5.492,75 e R$ 347,00 em 1998), de acordo com
a política salarial praticada pela INB. O maior honorário atribuído

a dirigentes, tomando-se por base o mês de dezembro de 1998,
segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-lei nº 2355/87 e Lei
nº 8852/94, correspondeu a R$ 9.664,54 sendo que, desse valor,
R$ 3.810,79 correspondem às parcelas excludentes do limite legal.

Roberto Nogueira da Franca
Presidente

Ronald Araujo da Silva                                                Clelia Antonieta Forman                              Sergio Antonio Majdalani
Diretor                                                                                      Diretor                                                        Diretor

                     Cid Thomé Travassos da Costa                                                                     Sergio dos Reis Principe
            Superintendente de Controle Financeiro                Contador CRC – RJ 36375-8-S-DF-804

R$ Mil
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PARECER DO CONSELHO FISCALPARECER DO CONSELHO FISCALPARECER DO CONSELHO FISCALPARECER DO CONSELHO FISCALPARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESPARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESPARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESPARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESPARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A – INB

1. Examinamos os balanços patrimoniais das INDÚSTRIAS
NUCLEARES DO BRASIL S.A – INB levantados em 31 de
dezembro de 1999 e 1998 e as respectivas demonstrações dos
resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e
aplicações de recursos para os exercícios findos naquelas datas,
elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de
auditoria e compreenderam: (a) o planejamento 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 divulgados;
(c) avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da sociedade, bem
como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no
primeiro parágrafo representam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB em 31 de dezembro
de 1999 e 1998, e o resultado de suas operações, as mutações
de seu patrimônio líquido e as origens de aplicações de seus
recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas de acordo
com os princípios contábeis previstos na legislação societária.

4. Conforme descrito na nota explicativa n.º3, no exercício findo de
dezembro de 1999 a Sociedade deu continuidade ao processo
de reestruturação patrimonial iniciada em 1996. Durante o
exercício de 2000 a administração pretende concluir esse
processo, procedendo o registro de reavaliação do imobilizado,
mediante laudo de avaliação independente emitido por firma
especializada, com o objetivo de compatibilizar os valores e
registros 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 até R$ 50.000.000, relativos à
baixa de bens e à redução do valor registrado de outros ativos
para compatibilizar o valor registrado desses bens à real
capacidade instalada e viabilizar a recuperação do investimento
através das operações futuras.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2000.

F.S.A. NETWORK
Auditores  S/C
CRC-RJ-3.003 “S” DF

Érico Luiz Canarim
Sócio Responsável
Contador – CRC-RJ37.512/S-DF-945
(Firma Membro da AGN International Ltd.)

O Conselho Fiscal da Indústrias Nucleares do Brasil S. A. – INB, nos
termos da legislação em vigor e de Dispositivos Estatutários, examinou
o Relatório Anual da Administração – exercício de 1999, bem como as
Demonstrações Contábeis que compreendem o Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações no Patrimô-
nio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos,

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2000.

Miracy Wermelinger Pinto Lima
Presidente do Conselho

Eduardo Luiz Gaudard Ademir Sobrinho
Conselheiro Conselheiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e o Parecer dos
Auditores Independentes FSA Network – Auditores S/C, referentes ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 1999. Baseado na análise
procedida, o Conselho Fiscal é de parecer que as peças examinadas
traduzem de modo adequado a situação patrimonial e financeira da INB
pelo que recomenda à Assembléia Geral de Acionistas sua plena aprovação.
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DEAR SHAREHOLDERS,
The financial year of 1999 renders the accomplishment of INB’s

strategic planning main goals, mastering the nuclear fuel cycle
technology. The work program developed in the last six years by
INB’s Administration portrays the Company’s new productive profile.

NATIONALIZATION OF THE NUCLEAR FUEL CYCLE STAGES

In spite of the Country having mastered the technology of all six
nuclear fuel cycle stages – mining, conversion, enrichment,
reconversion, pellets and production of the fuel element –, INB was,
until recently, producing only 20% of those stages.

Having incorporated to its activities, during this year, the new
enterprises related to the Pellet and Reconversion Factory, in
Resende–RJ, and the Uranium Concentrate Mine, in Caetité–BA
implantation, it started to produce in the country 60% of the cycle.

This nationalization benchmark of the fuel cycle will be superior
to 80% in 2007, when the first stage of the uranium enrichment
plant by the ultracentrifuge process will be concluded.

Preparation of the Enriched Uranium  – 70%Preparation of the Enriched Uranium  – 70%Preparation of the Enriched Uranium  – 70%Preparation of the Enriched Uranium  – 70%Preparation of the Enriched Uranium  – 70%

Mining – 30%Mining – 30%Mining – 30%Mining – 30%Mining – 30%
The ore is extracted from the underground, processed and

transformed in uranium concentrate, of yellow color, called
yellowcake.

To serve this stage the mine of Caetité, in Bahia, ended in April,
with a production capacity of 400 t/year of uranium concentrate, is
projected to supply Angra 1 and 2 demands.

Conversion – 5%Conversion – 5%Conversion – 5%Conversion – 5%Conversion – 5%
Processing of the yellowcake into uranium hexafluorite (UF6

) in
gaseous state.

The supply of the conversion services will remain being performed
abroad. Since the commercial scale is at present restricted to the
demand of two plants, it is not recommended economically and
financially the installation of an industrial unit.

Enrichment – 35%Enrichment – 35%Enrichment – 35%Enrichment – 35%Enrichment – 35%
It increases the concentration of the uranium 235 (isotope of the

fissile uranium) to about 4% above the natural concentration level,
in order to allow its use as fuel for electric power generation. The
natural uranium contains only 0,7% of uranium 235.

In 2000, INB will sign the contract with the Centro de Tecnologia
da Marinha in São Paulo – CTMSP for the installation of the
enrichment plant by ultracentrifuge. It will have a 20% substantial
participation in the nationalization index, during this phase, the
remaining 15% will still be performed abroad.

Fuel Element Factory – 30%Fuel Element Factory – 30%Fuel Element Factory – 30%Fuel Element Factory – 30%Fuel Element Factory – 30%
Reconversion
It is the processing of uranium hexafluorite – UF6

 (enriched or
not) into uranium dioxide (UO2 in the powder stage).

The Reconversion Factory, in the Resende/RJ Unit, finished in
October, has the capacity of 165 t/year of UO

2
.

Pellets
It submits the uranium dioxide (UO2 in the powder form) to several

procedures, among them homogenization, sintering and rectification,
compacting it to the pellet shape, ready to be part of the fuel element.

The Uranium Pellet Factory, in the Resende/RJ Unit, with the
capacity of 120 t/year of UO

2
, in the powder form, was finished in

February 1999. It will supply for this stage, having operated with
partial license in March, supplying part of the initial load of Angra 2.

Fuel Assembly
The fuel element is formed by uranium dioxide pellets assembled in

tubes of a special metallic league–the zircaloy–forming a set of rods,
whose structure is maintained rigid by lattices, called spacer grids.

The Fuel Element Assembly and Component Factory, in operation
since 1982 in Resende/RJ Unit, underwent recent equipment and
process modernization and has a nominal production capacity of
240 t/year.

ACHIEVEMENTS HIGHLIGHTED IN THE FINANCIAL YEAR OF 1999:ACHIEVEMENTS HIGHLIGHTED IN THE FINANCIAL YEAR OF 1999:ACHIEVEMENTS HIGHLIGHTED IN THE FINANCIAL YEAR OF 1999:ACHIEVEMENTS HIGHLIGHTED IN THE FINANCIAL YEAR OF 1999:ACHIEVEMENTS HIGHLIGHTED IN THE FINANCIAL YEAR OF 1999:

production of the Angra 2 initial fuel load, with 197 fuel elements;
the Reconversion (UO2

 in the powder form) Factory assembly
and functional test conclusion;

conclusion of the mining-industrial enterprise in Caetité/BA, in
June of 1999, with production capacity of 400 t/year of uranium
concentrate (yellowcake);

continuity of heavy mineral production (activity not associated to
the nuclear fuel cycle), commercializing zirconite, rutile and ilmenite,
having reached as a business unit, its financial economical self-
sufficiency. The monazite, another mineral obtained, will be
processed by INB, for obtaining of rare-earth compounds;

conclusion, in February of 1999, of the Caldas facilities
refurbishing to implement the Monazite Chemical Treatment – TQM,
envisaging the production of 360 t/year of cerium hydroxide and
1440 t/year of lanthanum chloride.

DEVELOPMENT OF THE MAIN ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEARDEVELOPMENT OF THE MAIN ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEARDEVELOPMENT OF THE MAIN ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEARDEVELOPMENT OF THE MAIN ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEARDEVELOPMENT OF THE MAIN ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEAR

Source of FundsSource of FundsSource of FundsSource of FundsSource of Funds
The sources of funds used came essentially from own revenues

generated by the fuel element production for the Angra 1 and 2
nuclear power stations. Moreover, incoming resources from the
heavy mineral sales, and 10% of the alienation amount of the land
where the Santo Amaro Plant – USAM/SP was operated.

The available lines of credit from German banks, whose
appropriation is to finance investments in the new Reconversion
and Pellet factories and imported components and materials for
Angra 2 initial core production continued to be used.

As it had already been foreseen, the volume of resources generated
in the financial year was considerably less than the two previous
years, mainly because of the seasonable demand of the Angra nuclear
power stations. The funds provided by National Treasury were less
than the amount received in the last years. The Government’s
participation is essential up to 2004, to achieve the investments in the
enrichment implementation phase, thus consolidating the industrial
production of almost the whole fuel cycle in the country. In 1999,
these funds corresponded to 29% of the total applied sources.

Fuel Element ProductionFuel Element ProductionFuel Element ProductionFuel Element ProductionFuel Element Production

Resende / RJ Unit
Fuel Element Factory – FEC

FEC 1FEC 1FEC 1FEC 1FEC 1
FE Assembly and Components
The investments in the refurbishing of this unit, in the amount of

R$ 6,5 million were concluded. They were used in the improvement
of the manufacturing/assembly processes, when last generation
equipment was acquired.

The absorption of the Siemens technology was consolidated with
the production of 197 fuel elements for the Angra 2 initial core,
invoiced for R$ 39,5 million in this exercise. This unit’s production
in the period from 1982 to 1993 was of 48 t of uranium, having
reached in the period from 1994 to 1999, the amount of 170 tons.

FEC 2FEC 2FEC 2FEC 2FEC 2
Uranium Pellets
Ended in February of 1999, this enterprise demanded resources

of the order of R$ 19,2 million. Having operated in March, with
partial authorization from the Licensing Sector, it ended the year
with a production of 20 tons of uranium for Angra 2’s core.

Reconversion
With investments around R$ 27,2 million, the mounting and functional

test phase of this plant was concluded in October of 1999, with inert
matter. The functional tests reached 80% progress, corresponding to
pre-operational tests and partial commissioning conclusion.

The concession of the full operational licenses for the Pellet and
Reconversion Factories by the Brazilian Institute for Environment
and Renewable Natural Resources – IBAMA and by the Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN, is foreseen for the beginning
of the next year.
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Enrichment
Studies for the conceptual project for the uranium by ultracentrifuge

enrichment plant installation started to be elaborated. Having
advanced the negotiations with the Centro Tecnológico da Marinha
in São Paulo – CTMSP, the contract signature is foreseen for the
beginning of 2000. The enterprise will use part of FEC’s Unit 2
facilities, with R$ 260 million in investments for a first stage that will
be developed in eight years.

MMMMMininginingininginingining
Caetité / BA Unit
Developed in Caetité, in Bahia State, beginning in March of

1998, it had its implantation concluded in April of 1999. This
industrial plant, with a global investment of R$ 41 million, has a
production nominal capacity of 400 t/year of uranium concentrate,
the yellowcake.

The unit is ready to operate from June of the current year, having
been licensed by IBAMA / CNEN, starting from December, to process
10 thousand tons of ore, starting the first tests. The concession of
the full operational licenses from the licensing sectors is foreseen for
the beginning of the next financial year.

The exploration of the mine will be open pit, being the uranium
processing through the leaching in pile technique, used in a
pioneering way by INB, as the main process, because of the ore
characteristics. This technology makes the grinding, agitation and
filtration phases unnecessary. Thus making possible a substantial
reduction in the investments and operation at smaller costs, because
of the reduced number of equipment and operational units involved.

Buena / RJ Unit
Not included in the nuclear fuel cycle, INB explores in this plant

the physical treatment of the monazitic sands existing in the Brazilian
coast, destined to the production of heavy minerals: zirconite, rutile,
ilmenite and monazite, indispensable minerals to the production of
a great number of high technology components.

The exploration of the South Buena bed has begun. The heavy
mineral production for 1999 had annual revenue of R$ 7,0 million,
with a profitability that consolidates the accomplishment of a self-
supported operation.

Caldas / MG Unit
It was concluded in February of 1999 the implantation of the

Monazite Chemical Treatment unit – TQM for production of rare
earths compounds, with investment of R$ 1,9 million. The license
from CNEN for pre-operation has been obtained. In order to start
the cerium hydroxide and lanthanum chloride commercial production
the authorization from IBAMA is expected.

Industrial activities having been deactivated, starting from 1996,
because of the uranium economical extraction exhaustion, with the
decommissioning of the area degraded by the mining continued, to
reestablish the environment natural characteristics, as well as
adaptation alternatives of its facilities for new activities were created.

Other alternatives for use and re-dimensioning of the industrial
facilities and of the existing infrastructure went on: negotiations
with the company that acts in the mineral area, aiming at the uranium
production and thorium associated to other minerals; alienation of
the Sulfuric Acid Factory and technical-economical evaluation to
transfer part of the equipment to Caetité/BA Unit.

Other projects
The alienation of the ground where the Santo Amaro – USAM /

SP plant operated, was negotiated through public auction, in August
of 1999, for the amount of R$ 11,3 million. The decommissioning
process that started in June of 1994 and ended in December of 1998
had a cost of R$ 6,4 million. The area of 16,531m2 was liberated for
unrestricted use by CNEN, with follow-up by the Company of
Technology of Environmental Sanitation – CETESB, the government’s
of the São Paulo State organ.

In November of 1999, contract was signed with the company
that acts in the mineral area, aiming at mineral research complementary
works and promise of auriferous mineral deposit cession of rights,
located in the Gandarela syncline (type of geological structure),
located in the ferrous quadrilateral, in the area close to the municipal
district of Rio Acima – MG. INB will receive, on the occasion of the
mining cession of rights, an opportunity premium and royalties
over production amounts.

Profile of the main business unitsProfile of the main business unitsProfile of the main business unitsProfile of the main business unitsProfile of the main business units

*Investment in improvements; (a)UBS–Secondary Processing Plant; (b)TQM–
monazite chemical treatment

QualityQualityQualityQualityQuality
The Fuel Element Mounting and Component Factory had

confirmed up to 2001 the certification for ISO 9001, granted
originally in 1997, by BRTÜV, follow-up auditing performed by
TÜV-CERT. The internal process for extension of this quality
certificate for the Reconversion and Pellet Factories has begun.

The internal process for obtaining of ISO 14001 for the Resende’s
Unit facilities continued.

EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment
INB is using intensively its Environmental Control and Ecological

Preservation Policy. Enlarging its performance in these fields, it has
been adding to the inherent demands to the nuclear projects, the
spreading of a corporate ecological conscience. Reinforcing the
strategic role of this activity in its planning, it is seeking to become
an Environmental INB, inserting in the sustainable development.

In Resende/RJ’s Unit, the Zoo-botanic Center facilities has been
implemented in a 50 thousand m2 area of that will complement the
old nursery. This ecological space is part of INB’s Policy of performing
in all its industrial units an environmental preservation work. It
includes the creation and maintenance of forest nurseries, to keep
the environment balance in the sites the Company operates.

As reciprocity for the licensing process of the new uranium
Reconversion and Pellet Factories, the reforestation project of the
Funil dam banks, inside of INB’s area of property has begun.

Besides the permanent monitoring of INB facilities, it has been
collaborating in an integrated way with neighboring communities,
in the Vale do Paraíba ecosystem preservation in partnership with
environmental entities of the area. Part of the Awareness Program to
protect the environment, seedlings of the native flora species are
available and campaigns promoted to divulge information to foster
the fauna of the area preservation, besides keeping a center to select
wild animals.

In the Caldas/MG Unit, the execution of the environmental
recovery program, with investments in the financial year of R$ 1,4
million, continued with the sterile deposits and mine pit area
revegetation, having reached more than 300 thousand m2 in area;
and the accumulated planting of approximately 22 thousand seedlings
of native species, to reintegrate the ploughed area to the environment.

In the Caetité/BA Unit, revegetation of the previously degraded
area in the permanent preservation one has started. Over 20 thousand
seedlings of 194 different native species, coming from this Unit’s
nursery were planted. During the exploration of the mine, the
environmental reintegration will be modular, for exhausted area of
the mine.

It has been developed in partnership with the Caetité area City
Halls, a teaching program for Environmental Education in the public
schools, that together with INB acting directly, in the popularization
of information for ecosystem preservation, it is reaching a public of
about 15.000 people. The company has been motivating and
supported the studies and work performed by other entities, for the
fauna of the area preservation and recovery.

Institutional and Corporate CommunicationInstitutional and Corporate CommunicationInstitutional and Corporate CommunicationInstitutional and Corporate CommunicationInstitutional and Corporate Communication
The Company systematized its performance defining a

Communication Policy. An instrument to make the execution of its

R$ thousand
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strategic planning easier, aiming at visibility and to form an institutional
image, for divulging it to the internal and external publics.

The development of this activity has advanced towards the
direction of an INB-image more transparent in the communities
where it acts. In the interaction program with the population and
their representatives, several lectures were carried out about its
activities in the municipality public sectors, schools, industrial and
neighborhood associations, thus clarifying the aim of each local
project. Safety, radiation protection, the worker’s health and
environment preservation aspects were emphasized. Gradually these
actions have been acquiring the communities’ respect and trust.

The regional integration process was complemented with support
given to the communities’ social areas, made possible through
agreements with the City Halls and schools.

Internally a forum was created in the Company, constituted formally
in a Committee, formed by employees of all its Units, aiming at
formulating and putting into effect measures to invigorate the
corporate image, together with the concepts of corporate social
responsibility and sustainable development.

The Company’s social roleThe Company’s social roleThe Company’s social roleThe Company’s social roleThe Company’s social role
The implementation of the Company’s enterprises is bringing many

direct and indirect benefits to the neighboring municipal districts, as
employment opportunities, income and taxes. Besides the open doors
and transparency policy, INB has been contributing, consistent to its
integration policy, with the participation in agreements and even
sharing its infrastructure for the improvement of local conditions.

For instance, several projects in partnership with the City Hall
were implanted in Caetité, inland Bahia, including a day care for
about 80 children, the restoration work of the House of Culture
Anísio Teixeira, a community vegetable garden and a house for
pregnant women. The project infrastructure was also used to improve
the water supply system for its neighboring population, benefiting
more than five hundred families.

In a similar scale this role has been performed in the areas of Buena/RJ,
Resende/RJ and Caldas/MG, where INB Units are placed.

Information TechnologyInformation TechnologyInformation TechnologyInformation TechnologyInformation Technology
Priority in this area was given to the implementation of the local

customer/server net, of the Rio/RJ Unit and expansion of the
Resende/RJ‘s Unit net. The implantation of the workflow software
and image and data storage continued, in the production of the fuel
element Quality Assurance activities. The corporate communication
net implantation was contracted, with voice channel, data and image,
interconnecting all the Units as well as the selection of managerial
administration corporate software.

Human ResourcesHuman ResourcesHuman ResourcesHuman ResourcesHuman Resources
Staff Formulation
The Company had 831 employees in its staff at the end of the

financial year. Thirty-one employees, who were successful in public
contest, are considered in that contingent. They went through a
training process, being almost all of them linked to the production
technical lines.

A contingent of 34 employees is working at CNEN rendering
technical and administrative support, according to terms established
in the INB’s statutes.

Benefits
In the year of 1999 INB continued with its benefit program,

granting to employees medical-dental assistance, food, transport
tickets, nursery and complementary pension scheme, the latter
through Nucleos – Instituto de Seguridade Social.

Training
Addressed on a new dimension this activity had emphasis on costs,

budget and managerial development. The other programs embraced
information technology and languages areas. A new program specifically
directed to behavior area was started, continuing in the next year, seeking
a culture change, through the new productive atmosphere of the Company.
876 courses, involving 31.310 manpower were given.

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.

Financial Economical PerformanceFinancial Economical PerformanceFinancial Economical PerformanceFinancial Economical PerformanceFinancial Economical Performance

The financial statements presented below contemplate in the main
variations of the owner’s equity account, in relation to the previous
year, the operations and investments effects. Among such effects, the
following were singularized:

The variation in the balances of the inventory account due to
conclusion and delivery of the complete core (initial load) to
Angra 2 nuclear power station.

Decrease in financial funds because of the resource application
in permanent assets: the implantation of the Reconversion Unit
conclusion, complementation of the implantation of the Caetité
Industrial Complex, the Pellet Unit experimental operation
(producing about 20 tons) and sale of the land in São Paulo.

It was also worth noting in the owner’s equity variations not
directly important as specific item from the operations, the
accounting register of tax credits from tax losses and negative
bases of social contribution. Until the previous financial year,
such amounts were just registered in the fiscal books.

In the Liability Accounts, it is demonstrated that INB has low
indebtedness. Except for the debts from previous periods to August
1988, with the pension plan, for which it is pointed out the need
for the Government’s participation in its solution. INB made a
proposal to the private Social Security Institute for debt
amortization, appropriate to the market reality that is under
analysis.

The Company’s equity structure maintains a situation of reasonable
capitalization. It was taken into consideration the new project
implementations that increased its performance considerably in the
fuel cycle stages and, consequently, the capacity of generating
revenues, thus reflecting measures and adjustments that have been
made in the last financial years.

The final step in the equity restructuring consolidation will happen
when the asset revaluation takes place. Besides defining the re-use
and preservation of facilities and investments made in the past, in
the nuclear program, it will calculate the investment amounts, making
them compatible with the respective production capacities and return
of the invested capital.

The company’s result reversion tendency that started in 1997 was
altered in this financial year presenting losses. That was due mainly
to the fact that Caetité and Monazite Chemical Treatment Units,
originally foreseen in the company’s work program to start operations
in the financial year did not owing to difficulties to obtain the
pertinent authorizations from the licensing sector. Consequently,
the non-realization of R$ 9,8 million expected revenues.

Comparing with previous years, the financial indicators following
presented, indicate a stabilization progressive position for
improvement in the financial economic situation.

lNDICATORSlNDICATORSlNDICATORSlNDICATORSlNDICATORS

current marketability
indebtedness
net fixed assets
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The current marketability reduction was due mainly to the
applications of the available funds in new units and to the fuel core
delivery for Angra 2 nuclear power station. The reductions in the
indebtedness and in the equity fixed assets were proportionate to the
recognition of fiscal credits that until the previous year were just
registered in the fiscal books.

The Company’s economical financial performance is confirming
the viability of its businesses further to its strategic and technological
goals. Meantime, the government participation continues to be
necessary until a demand level is reached to use the production
already available completely. The Angra 3 nuclear power station
implantation, the export qualification and partnerships in the foreign
market are possibilities and alternatives that will accelerate INB’s
entrepreneurial gearing.

Finally, it is worth registering that the subscribed and paid-in
capital is represented by 233,489,166 shares without par value,
being 140,093,626 common and 93,395,540 preferred stocks. The
Company has about five hundred stockholders, being the Comissão
Nacional de Energia Nuclear the controlling stockholder with
99,99% of the stocks.

FINAL CONSIDERATIONSFINAL CONSIDERATIONSFINAL CONSIDERATIONSFINAL CONSIDERATIONSFINAL CONSIDERATIONS

The beginning of the new millennium will find INB with a
Company profile of a full production rhythm. It is added to its
accomplishments the imminent beginning of implantation of the
uranium enrichment by ultracentrifuge project, in partnership with

CTMSP. This will allow a substantial technological independence
in the nuclear fuel cycle scope.

In the 1999 financial year, it is consolidated a six-year managerial
programming. Results that represent another stage in INB’s
economical, financial and technological self-sufficiency direction,
granting the society due return to its investments. It also strengths
the nuclear participation in the national energy matrix, assuming its
complementary role to the other energy sources.

We thank the stockholders for the support and trust in the
Company’s Administration, the employees, especially, for their
constant effort, enthusiasm and dedication, the customers and
suppliers, for their partnership and appreciation demonstrations for
the work performed, and to all that contributed to the Company’s
success in some way.

Rio de Janeiro, February 14, 2000

Roberto Nogueira da Franca
President
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Note 1 - ActivitiesNote 1 - ActivitiesNote 1 - ActivitiesNote 1 - ActivitiesNote 1 - Activities

Indústrias Nucleares do Brasil S.A.– INB, a mixed company
controlled by Comissão Nacional de Energia 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
industrialize nuclear ores, their associated minerals and by-products;

EXPLANATORY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTSEXPLANATORY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTSEXPLANATORY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTSEXPLANATORY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTSEXPLANATORY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
financial years ended on 12.31.99 e 12.31.98financial years ended on 12.31.99 e 12.31.98financial years ended on 12.31.99 e 12.31.98financial years ended on 12.31.99 e 12.31.98financial years ended on 12.31.99 e 12.31.98

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 domestic 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.

Note 2 - Summary of Main Accounting PracticesNote 2 - Summary of Main Accounting PracticesNote 2 - Summary of Main Accounting PracticesNote 2 - Summary of Main Accounting PracticesNote 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 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 12/31/95).

- Receivables and liabilities in foreign currency have been up-
dated in line with exchange buying and selling rates published by
the Central Bank of Brazil on the Balance Sheet date.

- 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.

- 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.

- The Income Tax and Social Contribution are calculated according
to methodology and tax rates determined by the legislation and tax
credits are deferred to be used in future financial years.

Note 3 – Assets RestructureNote 3 – Assets RestructureNote 3 – Assets RestructureNote 3 – Assets RestructureNote 3 – Assets Restructure

As part of the reorganization of the Company’s activities and
consequent fixed assets restructuring that is being developed in the
last years, it was identified the need to revise the operational asset
values of the Company’s industrial facilities. During this year, the
company hired to carry out the revaluation presented the first
evaluation reports based in the physical verification work made.

Starting from this stage, analysis of the individual registrations of
the asset controlling system were developed and compared to the
accounting data. It was added to this work each individual asset of

Unit 2 and of Poços de Caldas (up to then totaled in groups). It was
also necessary the acquisition and implantation of a new system
compatible with the control needs.

At present, estimates indicate that the revaluation will result in a
reduction of the accounting value. This reduction is mainly owed to the
assets and facilities received when Nuclei – Nuclebrás Enriquecimento
Isotópico S.A was incorporated. These assets were considered not
identifiable with the current productive processes or are being just
partially re-used in the new projects being developed and implemented.

Note 4 – Income Tax and Social ContributionNote 4 – Income Tax and Social ContributionNote 4 – Income Tax and Social ContributionNote 4 – Income Tax and Social ContributionNote 4 – Income Tax and Social Contribution

The income tax and social contribution accounting on the profit
was made considering the current and future tax consequences. It
included the recognition of deferred tax assets and liabilities from tax
losses, negative base of social contribution and temporary differences
deductible and taxable in the future, according to deliberation CVM
Nº 273/98, that went into force starting from the year of 1999.

On December 31, 1999 the Company had income tax and social
contribution credits on the profit considering the tax rates of 25%
and 9%, respectively, equivalent to R$ 72,944 thousand and R$
16,013 thousand and social contribution tributary debit over the
complementary monetary correction – Law 8.200/91 the tax rate of
9%, in the amount of R$ 7,722 thousand, as demonstrated below:
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Note 8 - Note 8 - Note 8 - Note 8 - Note 8 - Fixed Assets

The income tax and social contribution tax credits over profit
related to the current year were registered in the Income Statement
for the year. The existing tax credits and debts up to December 31,
1998 were accounted in the Stockholders’ Equity to credit and debt
of accumulated profits as adjustment of previous years.

The tax credit in relation to the tax loss and negative base of
social contribution was recognized since the administration
understands that there will be taxable profit in the future enough to
compensate those losses.

Note 5 - InventoriesNote 5 - InventoriesNote 5 - InventoriesNote 5 - InventoriesNote 5 - Inventories

Note 6 – Contingent InventoriesNote 6 – Contingent InventoriesNote 6 – Contingent InventoriesNote 6 – Contingent InventoriesNote 6 – Contingent Inventories

Under this title are registered uranium inventories stored in Europe
(Germany and England), coming from loan operation made with
the Swiss company Nuexco Exchange AG, held in 1994. The
recovery of this material is pending decisions in lawsuits brought by
INB, in face of contract proviso noncompliance by the borrower.

The lawsuit is under Brazilian justice exam before the Judgement of
the 11th Federal Court of Rio de Janeiro District. Up to the previous
year, the values here mentioned were classified in the circulating
under the title of Inventories, being re-classified in the current year.

Note 7 – Note 7 – Note 7 – Note 7 – Note 7 – Accounts Receivable – Sale of Real State

They refer to twenty-four installments in the total amount of R$ 10,180
million to be received in the long term relative to the sale of non-
operational property, being the last one falling due in December of
2001. Installments to be received in the short-term, in the total

amount of R$ 5,090 million are included in the Circulating under
the title of Accounts Receivable. The credits are guaranteed by the
property mortgage itself, receiving interests of 1% per month, and
are monetarily up-dated by the IGP-M.

In Thousands of R$

In Thousands of R$

In Thousands of R$



xxv

amounts of finished works, mainly the Unit 2 common systems and
the pellet factory specific systems in the amounts of R$ 145,780
thousand and R$ 10,762, respectively were transferred to the
definitive accounts.

Fixed assets in progress refer to the implementation of new
projects: Unit 2 (reconversion and enrichment) – R$ 35,589,
Caetité (extraction and uranium processing) – R$ 29,066 and
other – R$ 6,260. During the year of 1999 the corresponding

Note 9 -Note 9 -Note 9 -Note 9 -Note 9 - Deferred Charges

They refer to expenditures with development, implantation, pre-operation and licensing of projects related to the Company’s corporate objective.

Note 10 – Taxes, Social and Labor CostsNote 10 – Taxes, Social and Labor CostsNote 10 – Taxes, Social and Labor CostsNote 10 – Taxes, Social and Labor CostsNote 10 – Taxes, Social and Labor Costs

(*) They refer to debts from companies merged in 1994 and which are being amortized according to payment schedule established
together with the creditor entities. On 12/31/99, there were 133 installments to be paid.

Note 1Note 1Note 1Note 1Note 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - Debts to the Private Security InstituteDebts to the Private Security InstituteDebts to the Private Security InstituteDebts to the Private Security InstituteDebts to the Private Security Institute

- Debts before 08/31/88: They refer to debts accumulated by the
former NUCLEBRÁS, succeed by INB enforced by Decree-Law
Nº 2464/88.
- This debt absorption by the National Treasure is under
negotiations, although negotiations are under way with Nucleos to
adequate their amounts to the market values similarly to what
happened to other private security and their sponsors.
- 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

In Thousands of R$

In Thousands of R$

In Thousands of R$

availability of sources. These debts have been 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
amortized since January 1995 to September 2008.
- INB proposed a revision of these debts, to make their amounts
adequate to the market values and to the Company’s capacity of
paying, the minimal actuarial remuneration being kept.
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Note 12 - Provision for ContingenciesNote 12 - Provision for ContingenciesNote 12 - Provision for ContingenciesNote 12 - Provision for ContingenciesNote 12 - Provision for Contingencies

- This provision refers to lawsuits pending judgement. Among such
lawsuits are outstanding Processes nº 992 to 996, of the merged company
Urânio do Brasil S.A. The estimated amount on December 31, 1999 is
of R$ 4,500 thousand (R$ 6,000 thousand on 12/31/98).

- 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 legislation and ignores any events
that may be characterized as fiscal debts.

Note 13 - Deferred Income and Costs to be IncurredNote 13 - Deferred Income and Costs to be IncurredNote 13 - Deferred Income and Costs to be IncurredNote 13 - Deferred Income and Costs to be IncurredNote 13 - 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:

(*) – 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 14- Capital and ReservesNote 14- Capital and ReservesNote 14- Capital and ReservesNote 14- Capital and ReservesNote 14- 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. The company has about five hundred
stockholders, CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear
being the controlling stockholder with 99% of the stocks.

Capital Reserve has its amounts resulting from foreign credit operations
according to system established by Decree-law Nº 2464/88.

Revenue Reserves comprise of Legal Reserves, Profits to Distribute
and Special Reserves, including Income Tax and Social Contribution
Deferred.

Note 15 - Retirement and Pension PlansNote 15 - Retirement and Pension PlansNote 15 - Retirement and Pension PlansNote 15 - Retirement and Pension PlansNote 15 - Retirement and Pension Plans

The Company is the sponsor of Nucleos - 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 1999. The

financial year cost for the company amounted to R$ 2,173 thousand
(R$ 2,084 thousand in 1998). No eventual obligations exist, due to
technical deficits of the plan.

Note 16 - Remuneration of Management and EmployeesNote 16 - Remuneration of Management and EmployeesNote 16 - Remuneration of Management and EmployeesNote 16 - Remuneration of Management and EmployeesNote 16 - Remuneration of Management and Employees

The highest and the lowest remuneration paid to employees in the
month of December 1999 was of R$ 5,853.75 and R$ 302.00
respectively (R$ 5,492.75 and R$ 347.00 in 1998), according to wage
policy adopted by INB. The highest management salary in the month

of December 1999, according to the rules established by Decree-law nº
2355/87 and Law nº 8852/94, corresponded to R$ 9,664.54, being
R$ 3,810.79 of this amount corresponded to installments that are
excluded from legal limits.

Roberto Nogueira da Franca
President

Ronald Araujo da Silva                                                Clelia Antonieta Forman                              Sergio Antonio Majdalani
          Director                                                                        Director                                                        Director

                     Cid Thomé Travassos da Costa                                                                     Sergio dos Reis Principe
                Financial Controlling Superintendent    Accountant CRC – RJ 36375-8-S-DF-804

In Thousands of R$

In Thousands of R$



xxvii

INDEPENDENT AUDITOR´S REPORTINDEPENDENT AUDITOR´S REPORTINDEPENDENT AUDITOR´S REPORTINDEPENDENT AUDITOR´S REPORTINDEPENDENT AUDITOR´S REPORT

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, 1999 and 1998, 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, 1999 and
1998, 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,
1999, the Company continued with the corporate restructuring
program that has begun in 1996. During 2000, 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$ 50,000,000, relating to the write-off of
assets 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, February 23, 2000

F.S.A. NETWORK
Auditores  S/C
CRC-RJ-3.003 “S” DF

Érico Luiz Canarim
Sócio Responsável
Contador – CRC-RJ37.512/S-DF-945
(Member of AGN International Ltd.)

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, 1999 financial year, as
well as all Financial Statements, which include the Consolidated
Balance Sheet, Statement of lncome, Statement of Changes in the
Stockholders’ Equity, Statement of Changes in Financial Position,
Explanatory Notes to the Financial Statements and the Certificate

FISCAL COUNCIL REPORTFISCAL COUNCIL REPORTFISCAL COUNCIL REPORTFISCAL COUNCIL REPORTFISCAL COUNCIL REPORT

issued by the independent auditing firm “FSA NETWORK -
Auditores e Consultores S/C,” covering the financial year ended
December 31, 1999. 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, February 25, 2000

Miracy Wermelinger Pinto Lima
Member of the Council

Eduardo Luiz Gaudard Ademir Sobrinho
Member of the Council Member of the Council
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Administração Central
Rua Mena Barreto, nº 161 – Botafogo
22271-100 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil
Tel:  55 (21) 536 1600
Fax: 55 (21) 537 9391
E-mail: inbrio@inb.gov.br

Escritório de Brasília
SAN – Ed. Petrobrás – Bl. D – 6º – parte
70040-901 – Brasília – DF
Tel:  55 (61) 321 4825
Fax: 55 (61) 323 3390
E-mail:  inbbsb@zaz.com.br

ENDEREÇOSADDRESSES

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) 357 8790 / 357 8904
E-mail: inbresende@inb.gov.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
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INB  Caetité
Fazenda Cachoeira s/nº
Caixa Postal: 7
46400-000 – Caetité – BA
Tel:  55 (77) 454 2000
Fax: 55 (77) 454 2297
E-mail: inbcaetite@clubenet.com.br

INB  Fortaleza
Av. Barão de Studart, nº 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  Caldas
Estrada Poços-Andradas – km 20,6
37780-000 – Caldas – MG
Caixa Postal: 961
37701-970 – Poços de Caldas - MG
Tel:  55 (35) 3722 1222
Fax: 55 (35) 3722 1910
E-mail: inbcaldas@pocos-net.com.br

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

www.inb.gov.br



Editado por

Texto

Versão

Projeto Gráfico

Fotografia

Edited by

Text

Version

Graphic Desing

Photography

Coordenação de Comunicação Corporativa

Ciléa Gropillo

Ecila Routledge

duotom design

Igor Pessoa
José Martins
Nilton Souza
Acervo INB


