
R I O D E J A N E I R O 

Responsável pela operação das 
usinas termonucleares no País— 
Angra 1, que completou 30 anos 
do início da operação em 28 de 
agosto, eAngra2, que fazem parte 
da Central Nuclear Almirante Ál-
varo Alberto (CNAAA) —, a Ele-
trobras Eletronuclear ao longo 
dos últimos anos vem procuran-
do esclarecer a sociedade sobre 
os benefícios e os reais riscos des-
sa atividade. Não só ao ecossiste-
ma, mas aos moradores de várias 
comunidades no entorno das 
centrais no Município de Angra 
dos Reis (RJ). A empresa, que tem 
15anosdeexistência,atuanaárea 
de responsabilidade socioam-
biental através de convênios e 
apoios a entidades como órgãos 
de governo, prefeituras, ONGs, 
fundações e institutos regionais. 
Desde 2000, foram firmados con-
vênios de cooperação com a pre-
feitura local e de municípios vizi-
nhos, como ParatyeRioClaro,pa-
ra ações de combate à fome e à 
miséria, geração de trabalho e 
renda e melhoria da infraestrutu -
radessas localidades. 

Os investimentos são aplica-
dos em diversos campos — saú-
de, educação, esporte, cultura e 
meio ambiente— e incluem da 
construção de creches, melhorias 
na qualidade de ensino, e compra 
de remédios e equipamentos 
hospitalares à valorização dá cul-
tura regional. Só neste ano, ape-
nas comosconvêniosjáforam in-
vestidos perto de R$ 39 milhões. 
"Esses investimentos têm um 
amplo espectro e compreendem 
não só as facetas ambientais co-
mo também as sociais, ou seja, 
cuidar do ambiente e gerar renda 
ao mesmo tempo", conta Ruth 
Soares Alves, coordenadora de 
Sustentabilidade da Gerência de 
Planejamento Estratégico. No 
ano passado, o total aplicado na 
área social para as comunidades 
chegou a R$ 44,9 milhões, segun-
do o Balanço Social da empresa, 
dos quais R$ 34,1 milhões nas 
áreas de saúde e infraestrutura. 

Entre os projetos de convênios 
iniciados este ano, estão a atuali-
zação tecnológica e manutenção 
do sítio Mobili^adores Coep- Co -
mitê de Entidades no Combate à 
Fome e pela Vida e o aprimora-
mento da Rede Mobilizadores 
Coep, no valor de R$ 150 mil. Aini-
ciativa começou a partir de 2008, 
dentro da política de responsabi-
lidade socioambiental, em que a 
Eletronuclear desenvolveü diver-
sas ações de voluntariado. Em 
parceria com aRede Coep-Fome 
Zero, por exemplo, promoveu 
festas para crianças das comuni-
dades do Parque Perequê e do 
Frade, incentivando a participa-
ção voluntária de empregados, 
inclusive, e da população resi-
dente em tomo do empreendi-
mento, com o propósito de arre-
cadar alimentos não perecíveis 
para serem doados, posterior-
mente, a instituições filantrópi-
cas. 

Ao longo de 2012 será feita 
também aaquisição de aparelha-
gem médica e odontológica para 
a Rede Básica de Saúde do Muni-
cípio de Rio Claro no valor de R$ 
106 mil; aquisição de mobiliário e 
aparelhagem médico-hospitalar 
para o Hospital Municipal Nossa 
Senhora da Piedade, também em 

Rio Claro e avaliado em R$ 532 
mil. Ainda, no mesmo município, 
se dará a reforma geral da Sala de 
Exposições Permanente Emma-
noel Torres (Centro Cultural de 
Iidice), de R$440,7 mil. Ainiciati-
va inclui ainda a capacitação téc-
nica de trabalhadores. Epara pro-
mover o Projeto Casa Escola no 
contratumo escolar para estu-
dantes entre sete e 15 anos, prove -
nientes de famílias de baixarenda 
da Ilha das Cobras e Parque da 
Mangueira, bairros do Município 
de Paraty e regularmente matri-
culados na rede pública de ensi-
no, vaidestinarR$ 1,3 milhão. 

Todas as ações voltadas para a 
área social e para o meio ambien-

te contam com um representante 
local na região. Ele atua em conta-
to direto com as comunidades, 
muitas das quais estão situadas 
em regiões carentes. As diretrizes 
traçadas pela Eletronuclear para 
alcançar resultados positivos na 
melhoria da qualidade de vida da 
população são baseadas em pa-
râmetros do ambiente socioeco-
nómico das áreas de influência da 
Central Nuclear. São levados em 
consideração taxas de analfabe-
tismo, desemprego, população 
economicamente ativa, e faixa 
etária, entre outros, que dão sub-
sídios para o desenvolvimento de 
projetos sociais. Para esses mora-
dores, sãofeitosprogramasdeco-

municação e desenvolvidas di-
versas atividades de apoio regio-
nal, além da publicação de carti-
lhas. As questões de sustentabili-
dade, segundo a coordenadora, 
permeiam toda a empresa, não 
sendo atividade de apenas um 
grupo, mas responsabilidade de 
todos. Antes da assinatura de 
convênios, é feita uma fiscaliza-
ção. Além disso, os próprios fis-
cais verificam o andamento dos 
projetos, a sua conclusão e a ex-
tensão dos resultados no setor da 
comunidade envolvida, mais re-
gistros fotográficos. "As avalia-
ções dependem do convênio, 
uma vez que os objetivos de cada 
um são diferentes, mas, em geral, 

o retomo vem através de pesqui-
sas de opinião na região, notas de 
alunos pelo índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb) de escolas que a empresa 
apoia, manutenção das licenças 
ambientais e operacionais", ex-
plicaRuthS.Alves. 

Na avaliação de Ruth Soares, 
um dos casos de sucesso e a prin -
cipal ação de responsabilidade 
social é a Fundação Eletrobras 
Eletronuclear de Assistência 
(Feam). Criada em 1999 pela em-
presa para gerir todas as ações de 
saúde da estatal, a principal das 
quais é o Hospital de Praia Brava 
(HPB), é a responsável pelo aten-
dimento médico não só de seus 
funcionários e familiares, mas 
tem uma estrutura capazdeaten-
der quaisquer outras pessoas 
com ou sem plano de saúde. E o 
atendimento é feito particular-
menteouatravésdoSistemaÚni-
co de Saúde (SUS), que hoje re-
presenta cerca de 80% dos mais 
de 300 mil procedimentos reali-
zados anualmente pela unidade. 
"O hospital tomou-se uma refe-
rência nos municípios da área de 
influência da Central", diz.OHPB 
realiza anualmente cerca de 190 
mil exames laboratoriais e cerca 
de 80 mil procedimentos. 

AFundação também adminis-
tra o Centro Médico de Mambu-
caba (CMM), o Centro Médico do 
Parque Mambucaba (CMPM), o 
Ambulatório Médico de Itaoma 
(Amir)eoCentrodeMedicinadas 
Radiações Ionizantes (CMRI). 
Através do Centro de Informa-
ções em Radioepidemiologia (Ci-
ra), produz estudos avalizados 
por órgãos nacionais e estrangei-
ros e também tem como objetivo 
acompanhar os dados referentes 
à mortalidade da população no 
entorno das usinas. A Fundação 
realizou um estudo sobre a mor-
talidade por câncer e anomalias 
congênitas em Angra dos Reis. 
Também foram pesquisados ou-
tros 47 municípios, que ficam a 50 
e 100 quilômetros de distância da 
central nuclear, mais o Município 
de Cabo Frio, que está fora desse 
raio de alcance. Foram colhidos 
dados relativos ao período entre 
1986 e 2007.0 resultado do estu-
do, denominado "Padrão da 
mortalidade da população cir-
cunvizinha à Central Nuclear Al-
mirante Álvaro Alberto -1986 a 
2007",demonstrouquenãoháre-

. gistros maiores de mortes por 
câncer ou por anomalias congê-
nitas em Angra, se comparada 
com os outros municípios estu-
dados. Angra 1 iniciou suas ope-
rações em 1985, ano que conta 
como periodo de pré-operação; 
por isso, 1986 foi escolhido como 
ano ideal para começar a investi-
gação dos registros. 

A equipe do Cira, que contou 
com a consultoria da Fiocruz, es-
tudou os dados do Ministério da 

Saúde, que disponibiliza o Siste-
ma de Informação de Mortalida-
de (SIM). O estudo também aten-
de a uma condicionante do Iba-
ma para a liberação da constru-
ção deAngra3, que entra em ope-
ração comercial em dezembro de 
2015, e para a qual serão destina-
dos recursos de compensação 
ambiental da oídem de R$ 40 mi-
lhões em unidades de conserva-
çãosituadasàsua volta. 

Outras ações da empresa na 
área social destacadas por Ruth 
são o convênio firmado com o 
Governo do Estado do Rio de Ja-
neiro. O valor total chega a R$ 2. 
090 milhões, dos quais R$ 517,9 
mil serão repassados ainda este 
ano. E, ainda, com a Prefeitura do 
Município de Angrados Reis, para 
a execução de obras e aparelha-
gem do Hospital da Japuíba no 
valor de R$ 31.7 milhões, sendo 
que o repasse este ano chega a R$ 
21,4milhões.Comfoconodesen-
volvimento de atividades econô-
micas na Costa Verde, aEletronu-
clear assinou convênio no valor 
de R$ 2,2 milhões com o Instituto 
de Ecodesenvolvimento da Baía 
da Ilha Grande (IEDBIG) para a 
Manutenção do Projeto Pomar -
Povoamento Marinho da Baía da 
Ilha Grande através da doação de 
seis fazendas marinhas para a co-
munidade e manutenção da Fa-
zendaMariadaEletrobrasEletro-
nuclearnallhaComprida. 

As iniciativas passam também 
pela área educacional. Um dos 
principais convênios da Eletro-
nuclear é a cooperação para o de-
senvolvimento de atividades 
educacionais nos colégios esta-
duais localizados nas vilas resi-
denciais de Praia Brava e Mam-
bucaba. Trata-se de uma parceria 
com o governo do estado, através 
da Secretaria de Estado de Educa-
ção, tendo como executora a As-
sociação de Amigos da Cultura e 
do Esporte da Costa Verde Angra 
dos Reis e Paraty (Amigos). No to-
tal, hoje, 101 professores da Asso-
ciação dão aulas nessas escolas, 
que contam com cerca de 2,7 mil 
alunos. 

A questão da responsabilidade 
socioambiental passa também 
pelagarantiadequeaCentralNu-
clear não liberará nenhum mate-
rial radioativo no meio ambiente, 
o que poria em risco não só a se-
gurança dos prédios, mas a dos 
funcionários e das populações do 
entorno. Desde 1978,antes daen-
trada em operação da primeira 
usina nuclear brasileira, foi ini-
ciado um programade monitora-
mento. Nessa época foi criado o 
Laboratório de Monitoração Am-
biental, com a missão de realizar 
um vasto diagnóstico ambiental 
na área do entorno da futura cen-
tral nuclear. Esse trabalho incluiu 
a medição dos níveis de radioati-
vidade que estavam naturalmen-
te presentes em diversos mate-
riais. Essas matrizes foram esco-
lhidas em função de sua abun-
dância na região e de sua impor-
tância no cotidiano dos morado-
res locais. As amostras são coleta-
das e analisadas regularmente 
desde antes do início da entrada 
eni operação de Angra 1 em 1982. 
Isto permite que os técnicos da 
Eletronuclear possam comparar 
os dados obtidos nestes mais de 
trinta anosdemonitoramento. 

MARION MONTEIRO 

Material radiativo 
é monitorado há 
anos com êxito 

nova usina envolverá recursos de 
compensação ambiental da ordem 
de R$ 40 milhões em unidades de 
conservação situadas à sua volta. 

Estudos para a liberação da constru-
ção de Angra 3—em operação a par-
tir de 2015—devem atender a condi-
cionante do Ibama. A construção da 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 5 set. 2012. Caderno Especial: energia limpa & renovável, p. E3.




