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Organização do Programa Nuclear Brasileiro  
Organización del Programa Nuclear Brasileño 

 

Xxx – Instituições  diretamente ligadas à 

atividades nucleares 



ABEN: Associação Brasileira de Energia Nuclear – profissionais e empresas 
envolvidos com pesquisa e produção de material radioativo 
 
ABDAN: Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades 
Nucleares - congrega a maioria das mais importantes empresas de bens de 
capital, de construção e montagem, do setor de consultoria e engenharia, 
de operação de usinas e de unidades fabris de sistemas e equipamentos, 
que participam das atividades nucleares no Brasil.  
 
IBQN : Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear – organismo de Supervisão 
Técnica Independente, responsável pela Garantia da Qualidade na área 
nuclear, estimula o desenvolvimento organizacional, o aumento da 
competitividade, a responsabilidade social e a preservação do meio 
ambiente. 

Organizações civis relacionadas a área nuclear 
Las organizaciones civiles relacionadas con la industria nuclear 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

Distribuição das instituições públicas da área nuclear 
Distribución de las instituciones públicas en el área nuclear 

 





Instalações da CNEN 

Instalaciones de CNEN 



- A maioria das ações de comunicação das instituições são 
independentes; 
-Existe pouco intercâmbio de informações na área de 
comunicação  das instituições nucleares; 
- Há poucas ações de comunicação conjuntas; 
- Alguns impedimentos legais e éticos; 
- Mídia com pouca habilidade para tratar de temas técnicos. 
 
- La mayoría de las acciones de comunicación de las instituciones 

son independientes. 

- Existe poco intercambio de información dentro de la comunicación 

de las instituciones de la zona nuclear; 

- Hay pocas acciones de comunicación conjuntas; 

- Una serie de impedimentos legales y éticos; 

- Medios con poca capacidad para hacer frente a cuestiones 

técnicas. 

Breve diagnóstico do cenário de comunicação nuclear 
Breve diagnóstico de la situación de comunicación nucleares 

 



- Pouco conhecimento  da área nuclear e de suas instituições no 

Brasil como um todo; 

- Opiniões pré concebidas da opinião pública; polarização pró/contra; 

-“Passivo ideológico” – ligado a área militar desde seu início, 

conservadorismo político, anti-democrático; 

- Desafios de escolaridade (majoritariamente baixa,heterogêneo); 

- Alta percepção de risco em relação a área nuclear; 

- Falta de recursos para campanhas de esclarecimento e formação de 

opinião. 

 
-Poco conocimiento de la zona nuclear y sus instituciones en Brasil como un 

todo; 

- Opiniones preconcebidas del público; sesgo pro / contra; 

- "Pasiva ideológico" - en el ejército desde su creación, el conservadurismo 

político, anti-democrática; 

- Desafíos de la educación (en su mayoría de bajo, heterogéneo);  

-Alta percepción de lo riesgo en relación con el área nuclear. La falta de 

recursos para las campañas y la formación de opinión. 

Breve diagnóstico do cenário de comunicação nuclear 
Breve diagnóstico de la situación de comunicación nucleares 
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Análise de matérias veiculadas na imprensa em 2011   (1874 matérias em 

174 veículos) 

POSITIVA geral NEGATIVA geral NEUTRA geral

Matérias sobre energia nuclear – clipping CNEN 2011 
Material sobre la energía nuclear- recorte CNEN 2011 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

Matérias sobre energia nuclear – clipping CNEN 2011 
Material sobre la energía nuclear- recorte CNEN 2011 
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Comparativo de análise de matérias gerais e mencionando 
CNEN em 2011 
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INB  

-Assessoria de Imprensa; 

-Espaço INB de Ciência, Tecnologia Cultura em Caetité; 

-Palestras em escolas e comunidades; 

- incentivo à educação, cultura e bem-estar das comunidades 

circunvizinhas às suas unidades operacionais. 

- Participação em eventos técnicos. 

-Responsabilidade socioambiental 
 

- Comunicado de Prensa; 

- Espacio INB Ciencia, Tecnología, Cultura Caetité; 

- Charlas en escuelas y comunidades;  

- promoción de la educación, la cultura y el bienestar de las 

comunidades aledañas a sus operaciones. 
- La participación en eventos técnicos. 
 

Principais ações de comunicação 
Principales acciones de comunicación 



ETN 
- Assessoria de Imprensa intensa; 

-Visitas de escolas, palestras na comunidade; curso sobre riscos 

para professores; 

- Intenso plano de comunicação para Plano de Emergência 

-Responsabilidade socioambiental 
 

- Asesoramiento de prensa intensa; 

- Visitas a las escuelas, charlas en la comunidad acerca de los 

riesgos en curso a los maestros; 

 - Intenso plan de comunicación para el Plan de Emergencia 

- La responsabilidad ambiental 
 
 

 

Principais ações de comunicação 
Principales acciones de comunicación 



CNEN 
-Assessoria de Imprensa intensa; 
-Institutos – visitas de estudantes e comunidade aos institutos e 

palestras em escolas; 

- Participação em eventos (SBPC, eventos técnicos etc) 

- Atuação reativa 

 
- Comunicado de Prensa intensa; 

- Institutos - estudiantes y visitas a los institutos de la comunidad y 

talleres en las escuelas; 

- Participación en eventos (eventos SBPC, técnicos, etc) 

- Actuación reactiva 
 

 

Principais ações de comunicação 
Principales acciones de comunicación 



CNEN / Eletronuclear (responsáveis pela Comunicação) 

Defesa Civil de: Estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Paraty 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

Polícias Militar, Civil e Rodoviária 

Forças Armadas: Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro e 

Marinha do Brasil, Colégio Naval 

Concessionárias (água, luz, telefonia e ônibus) 

Agência Brasileira de Informação - ABIN 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Prefeitura de Angra dos Reis e de Paraty 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel  

Presidência da República (Gabinete de Segurança Institucional)  

Ministérios: Ciência e Tecnologia e Inovação; Minas e Energia, da 

Justiça, Relações Exteriores, Trabalho e Emprego, Saúde, das 

Comunicações, do Meio Ambiente, Secretaria Nacional de Defesa 
Civil 

Principal ação integrada – Exger2011 
Principales acción integrada – Exger 2011 



 

EXGER 2011 

Exercício Geral de 

Resposta à Emergência 

Nuclear  



















- Imagem de perigo – roubo do carro 

 

- Alinhamento de discurso. 

- Linha de financiamento para formação de imagem da área nuclear. 

- Campanha integrada de diversos países? 

- Ação estruturada para divulgação de temas nucleares em eventos 

de outras áreas de conhecimento (formação de opinião pública via 

pesquisadores e acadêmicos). 

 

- Alineación de lo discurso. 

- Línea de financiación para la imagen de la zona nuclear. 

 - Campaña integrada de los diferentes países? 

-Acción estructurada para la difusión de los temas nucleares sobre 

los acontecimientos en otras áreas del conocimiento (formación de la 
opinión pública por investigadores y académicos) 
 

Reflexões 

Pensamientos 



MUITO OBRIGADA! 
Gracias! 

 
Cássia Helena P. Lima 

Coordenadora de Comunicação Social 
Coordinador de comunicación social 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 

 
chlima@cnen.gov.br 

 


