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Construção da seção 40 do submarino nuclear 

brasileiro 

 Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo - CTMSP recebeu a 

visita do presidente da Nuclebrás Equipamentos Pesados – NUCLEP, 

Contra-Almirante Carlos Henrique Seixas Silva e autoridades do 

PROSUB. Nas instalações do Laboratório de Geração de Energia 

Nucleoelétrica, verificaram os avanços na construção do Bloco 40, reator do 

Labgene, protótipo em tamanho real do que será o primeiro Submarino de 

Propulsão Nuclear do Brasil.  

 

 A construção da Seção do Bloco 40 

do Labgene é parte essencial do núcleo 

de geração de energia do projeto de 

construção do primeiro submarino 

nuclear brasileiro, o SBN Álvaro Alberto. 

A Marinha contribui ativamente para o 

desenvolvimento da NUCLEP como 

indústria de base nacional, que permite 

avanços significativos em nossa 

expertise tecnológica nuclear para uso 

civil e militar. A construção e uso de  

reatores nucleares nas embarcações da 

Marinha, colocará o Brasil em um seleto 

grupo de países detentores dessa avançada tecnologia. 

   

 O PROSUB contempla a construção de quatro submarinos 

convencionais com propulsão diesel-elétrica, e um submarino nuclear. O 

programa prevê total transferência de tecnologia para a construção dos 

submarinos convencionais e parcial para a construção do submarino nuclear, 
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                                                            Poder Naval  

 
Canhão Oto Melara 76cm/62 

cujo projeto, construção e montagem da planta nuclear da embarcação 

ficará sob responsabilidade da Marinha do Brasil.             Fonte: Poder Naval 

Modernos canhões Super Rápidos de 76mm/62 

para as Fragatas da classe Tamandaré 

 imprensa especializada divulgou que a companhia italiana Leonardo 

irá fornecer canhões 76mm/62 Super Rápidos, para equipar as 

Fragatas da classe Tamandaré, que serão construídas pelo Consórcio 

Mar Azul, em Santa Catarina. O 

pedido foi para o fornecimento de 

quatro canhões, com opção de mais 

duas unidades, o que sinaliza a 

possível construção de mais duas 

fragatas. O canhão OTO Melara 76 

mm é um canhão naval construído e 

projetado pela empresa de defesa 

italiana Oto Melara. É baseado no Oto 

Melara 76/62C e evoluiu para 76/62 

SR e 76/62 Strales.  

 O sistema é compacto o suficiente para ser instalado em navios de 

guerra relativamente pequenos. Sua alta cadência de tiro e a disponibilidade 

de vários tipos de munição tornam-no capaz de defesa antimíssil de curto 

alcance, antiaérea, antissuperfície e apoio de fogo terrestre. A munição inclui 

perfurantes de blindagem, incendiárias, com efeitos de fragmentação 

dirigida e um projétil guiado capaz de destruir mísseis antinavio de 

manobra. O canhão pode ser instalado em uma torreta furtiva facetada. 

 O OTO Melara 76 mm foi amplamente exportado e foi preferido em 

relação ao canhão naval francês de 100 mm para o projeto da fragata classe 

Horizon franco-italiana e a fragata FREMM.              Fonte: Infodefensa.com 

Programa Antártico Brasileiro encerra a 
OPERANTAR XXXVIII 

o dia 24 de setembro, o Programa Antártico Brasileiro encerrou a 38ª 

Operação “Antártica” (OPERANTAR XXXVIII). Uma aeronave C-130 

Hércules, operando a partir de Ushuaia na Argentina, realizou seis 
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            Desinfecção da carga na EACF. 

lançamentos de de 1.300 kg de cargas, por paraquedas, para a Estação 

Antártica Comandante Ferraz, entre gêneros alimentícios, sobressalentes, 

correspondências e materiais de uso pessoal. 

 A fim de evitar que a pandemia do novo coronavírus chegue ao 

Continente Antártico, militares do Grupamento Operativo de Fuzileiros 

Navais especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 

(NBQR) realizaram, no Rio de Janeiro 

(RJ), a descontaminação dos 

suprimentos que seguiram para a 

Estação Antártica, e também da 

aeronave da Força Aérea Brasileira 

usada na missão. Todos os itens 

recebidos, incluindo as embalagens e os 

próprios paraquedas usados no 

lançamento, foram novamente 

desinfectados pelo Grupo-Base (GB) 

Ferraz, antes do seu uso e 

armazenamento. 

 Além dos cuidados de desinfecção durante as distintas fases de 

preparo e transporte da carga, os militares militares que participaram do voo 

foram submetidos a testes de Swab (RT-PCR) e sorologia, conduzidos pela 

Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). As medidas cumprem as exigências das 

autoridades sanitárias nacionais e internacionais, e também garantem que o 

PROANTAR atenda às diretrizes do Conselho dos Gerentes de Programas 

Antárticos Nacionais (COMNAP) para evitar que a Covid-19 chegue à região.           

                                                                                       Fonte: DefesaTV 

NE Brasil em Fernando de Noronha durante a 

XXXIV VIGM 

urante a 34ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (XXXIV 

VIGM), etapa final da formação dos futuros Oficiais da Marinha, o 

Navio-Escola Brasil realizou Ação de Presença na Amazônia Azul, no 

Arquipélago de Fernando de Noronha. A Viagem de Instrução tem o 

propósito de complementar a formação dos futuros Oficiais da Marinha, com 

ênfase nas atividades práticas a bordo do navio. 
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Inspeção Naval da AgAracati. 

 

                                                                    MB 

 
                Formatura no convoo. 

 A viagem visa, ainda, aprimorar a formação cultural dos jovens e, ao 

mesmo tempo, representar o País nos diversos portos a serem visitados, 

promovendo o estreitamento dos laços 

com as nações amigas. 

Durante a VIGM, são ministradas 

atividades práticas de navegação, 

meteorologia, marinharia, operações 

navais, controle de avarias e 

administração naval, bem como 

conduzida a importante fase de 

adaptação à vida de bordo.                                                                  

Fonte: DefesaTV  

AgAracati realiza Inspeção Naval em lagoas, rios e 

praias 

e 12 a 17 de setembro, a 

Agência da Capitania dos Portos 

em Aracati (AgAracati) realizou 

ações de Inspeção Naval em lagoas, 

praias e rios de sua área de jurisdição. 

Durante o período, a equipe de Inspeção 

Naval atuou na Lagoa de Uruaú-Beberibe 

e no Rio Jaguaribe-Fortim, onde foram 

realizadas abordagens a embarcações de 

passageiros e de esporte e recreio, bem 

como notificadas embarcações que se encontravam abandonadas ao longo 

das margens dos rios. 

 As ações de Inspeção Naval estão sendo intensificadas nos rios e 

lagoas na área de jurisdição a fim de orientar a comunidade e coibir 

infrações, sobretudo em virtude do aumento no uso das embarcações de 

passageiros e esporte e recreio no período. As atividades tiveram como 

propósito a garantia da salvaguarda da vida humana nas águas interiores, 

da segurança da navegação e da prevenção da poluição hídrica.                                                            

Fonte: Com3DN 

EAMCE participa do Dia Mundial da Limpeza 
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 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) participou, no 

dia 19 de setembro, de ações em celebração ao World Clean Up Day 

(Dia Mundial da Limpeza), data que simboliza a necessidade de 

conscientização da sociedade para o problema do descarte inadequado de 

resíduos sólidos urbanos, incluindo detritos marinhos. Militares da EAMCE 

realizaram a pintura de bueiros com a frase “Aqui começa o mar”, com o 

objetivo de contribuir para a conscientização ambiental da sociedade.                      

                                                                                          Fonte: EAMCE 
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