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Palestra em Fortaleza sobre o PNM - Programa 

Nuclear da Marinha e o PROSUB – Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos 

contecerá em Fortaleza, em 9 de julho do 

corrente ano, palestra sobre o PNM - Programa 

Nuclear da Marinha e o PROSUB – Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil. 

O evento acontecerá às 19:00h, no auditório da FIEC, 

e será promovido pela Marinha do Brasil, SOAMAR – 

BRASIL, Academia Nacional de Engenharia, Academia 

Cearense de Engenharia e Federação das Indústrias 

do Ceará – FIEC. Virá apresentar a palestra, o AE 

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr., que chefia a Diretoria Geral de 

Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM). 

O PNM - Programa Nuclear da Marinha vem sendo executado desde 

1979, com o propósito de dominar o ciclo do combustível nuclear e 

desenvolver e construir uma planta nuclear de geração de energia elétrica. O 

PROSUB é o resultado de um acordo de transferência de tecnologia entre 

Brasil e França, em 2008, e viabilizará a produção de quatro submarinos 

convencionais, que se somarão à frota de cinco submarinos já existentes. E 

culminará na fabricação do primeiro submarino brasileiro com propulsão 

nuclear.  

A Marinha do Brasil investe no PROSUB ampliando a Força Naval para, 

proteger o patrimônio natural marítimo, garantir a soberania brasileira no mar 

e desenvolver a indústria da defesa. O PROSUB vai dotar a indústria brasileira 

da defesa com tecnologia nuclear de ponta – ponto destacado na Estratégia 

Nacional de Defesa. Além dos cinco submarinos, o PROSUB estabelece a 

construção de um complexo de infraestrutura naval, que engloba o Estaleiro 
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e a Base Naval (EBN) e a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas 

(UFEM), no município fluminense de Itaguaí. 

         Soamarino(a), contamos com a sua importante presença! 

      


