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Aniversário de 156 anos de criação da EAMCE 

riada sob a denominação de Companhia de Aprendizes-Marinheiros em 

26 de novembro de 1864, foi instalada somente em 26 de fevereiro de 

1865 e funcionou, inicialmente, com um pequeno número de 

aprendizes, em modesta casa da antiga Rua da 

Praia. A partir de 1908, após funcionar em outros 

locais, passou a denominar-se Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará e estabeleceu-se no 

Jacarecanga onde está até hoje. No decorrer dos 

anos, houve ampliação e modernização de suas 

instalações físicas, propiciando melhor apoio às 

atividades de ensino, como também assumir tarefas 

subsidiárias determinadas pela própria evolução e 

reorganização da Marinha. Hoje, a EAMCE tem 

estrutura adequada e é capaz de formar cerca de 500 

marinheiros por ano, além de prover assistência 

médico-odontológica, psicológica, jurídica e social 

aos militares da ativa e da reserva da Marinha no 

Ceará, bem como a dependentes e pensionistas. 

 Na impossibilidade de compartilhar presencialmente as honras e as 

comemorações da ilustre data, em observância aos protocolos de combate ao 

coronavírus COVID-19, o Dr. Meton César de Vasconcelos, presidente da 

Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará – SOAMAR-CE, cumprimenta a 

tripulação, o Corpo de Alunos, os servidores e o Comandante, CF Ruy Ulisses 

Gonçalves da Veiga Júnior da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará 
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NUCLEP fará a montagem de parte do reator para 

o submarino nuclear brasileiro 

 Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, foi contratada pela 

Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL para a construção 

e montagem de partes do reator nuclear para o primeiro submarino 

nuclear brasileiro, o SN-BR Álvaro Alberto. O contrato foi celebrado em evento 

da Marinha, com a presença do Presidente da República, e o início da 

montagem do protótipo do reator de propulsão nuclear em Iperó (SP) é um 

importante marco importante para o Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos – PROSUB, e para a AMAZUL. 

 

O contrato entre AMAZUL e NUCLEP prevê a fabricação, montagem e 

fornecimento do vaso (cilindro) e estruturas internas de contenção onde será 

montado o reator, além do tanque de blindagem primária. Essas estruturas 

compõem o Bloco 40, que faz parte do Labgene – Laboratório de Geração de 

Energia Nucleoelétrica, protótipo em terra e em escala real dos sistemas de 

propulsão que serão instalados no futuro Submarino de Propulsão Nuclear da 

Marinha do Brasil 

 

Nas próximas fases do programa, o 

reator, bem como os turbogeradores, o motor 

elétrico e outros sistemas similares aos de um 

submarino com propulsão nuclear serão 

testados de forma controlada no Labgene. O 

objetivo é validar a operação do reator e dos 

diversos sistemas eletromecânicos integrados a 

ele, antes da instalação no submarino com 

propulsão nuclear. Finalizados os testes, um 

reator similar será instalado no Submarino 

Álvaro Alberto, no Complexo Naval de Itaguaí, 

no Rio de Janeiro. A Diretoria Técnica da 

AMAZUL reúne profissionais de diversas 

especialidades envolvidos em projetos 

estratégicos para o País. Dentro do PROSUB, a 

empresa ajuda a desenvolver tecnologias como 

o Sistema Integrado de Gerenciamento de Plataforma e o Sistema de Combate 

de Submarinos.                                                                        Fonte: MB 
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                                               Nuclep 

 
Representação esquemática do 

reator nuclear. 
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Marinha dá esclarecimentos sobre segurança nas 

comunicações 

 

or meio do Centro de Comunicação Social a Marinha do Brasil emitiu 

nota de esclarecimento sobre matéria jornalística publicada na 

imprensa, questionando a segurança dos sistemas de comunicação 

utilizados nos novos submarinos da classe Riachuelo, a vanguarda da Força 

de Submarinos do Brasil, que se encontram em construção na Itaguaí 

Construções Navais no Rio de Janeiro. A matéria afirma que o jornal 

Washington Post revelou as ligações do 

Serviço Secreto dos Estados Unidos e do 

Serviço Federal de Inteligência da 

Alemanha, com empresa suíça 

especializada em fabricação e 

fornecimento de equipamentos de 

comunicação criptografada, o que 

fragilizaria a segurança das 

comunicações militares e 

governamentais.  

Em Nota à Imprensa, o Centro de Comunicação Social da Marinha 

informa o seguinte: 

a) Até o momento, inexistem indícios de comprometimento do sistema de 

comunicações da Marinha; 

b) Independente da criptografia existente nos equipamentos adquiridos, a MB 

utiliza softwares e algoritmos próprios para a proteção de dados sigilosos, 

uma criptografia de Estado, totalmente restrita e desenvolvida no âmbito da 

Força, e que, em conjunto com procedimentos específicos de segurança das 

comunicações e informações, constantemente aperfeiçoados, compõem níveis 

de proteção aos nossos sistemas, de acordo com os requisitos de 

comunicações navais: confiança, rapidez e segurança; e 

c) Como também é de amplo conhecimento, as atividades de inteligência e de 

contra-inteligência, há muito, ocorrem nas relações internacionais. Diante 

dessa realidade, considerando o ambiente operacional da MB e a possibilidade 

dessas atividades terem origem em amplo espectro de motivações, a MB 

procura aprimorar, dentro de seus recursos, protocolos próprios, interagindo 

com outros órgãos e instituições.                                        Fonte: DefesaTV 
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Marinha receberá propostas para a construção de 

novo Navio de Apoio Antártico até 30/Novembro 

 Diretoria de Gestão e Programas da Marinha receberá, até 30 de 

novembro, as propostas dos interessados na construção do Navio de 

Apoio Antártico (NApAnt). A previsão é que a “short list”, que deverá 

ter três a quatro proponentes que apresentarem as melhores ofertas, seja 

divulgada até 5 de fevereiro de 2021. Em fase posterior, as empresas 

selecionadas serão chamadas para melhorarem suas ofertas aproximando-as 

às necessidades da Marinha. A expectativa é que a oferta vencedora seja 

conhecida em junho de 2021. O modelo de contratação é semelhante ao das 

fragatas classe Tamandaré. 

O edital estabelece que o navio deverá ser construído em estaleiro 

situado no Brasil, com a expectativa de geração de 600 empregos diretos e 

seis mil indiretos. A Marinha exigirá índice de conteúdo local mínimo de 45%, 

que será calculado em metodologia própria e conforme critérios do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A previsão é que 

a assinatura do contrato ocorra em dezembro de 2021 para que o navio possa 

ser construído entre 2022 e 2025. 

As especificações técnicas 

exigem que o casco do navio 

precisa ser construído com aço 

especial, provavelmente EH-36 

para navios classe PC-6 com 

capacidade de navegar durante o 

verão e outono antárticos, com 

gelos com espessura variando de 

20 a 300 centímetros. Poderão 

ser aceitas três configurações 

básicas para a propulsão: 

motores a diesel, motores 

elétricos ou propulsão combinada 

(diesel-elétrica). O navio também 

terá sistema integrado de 

controle de posicionamento 

dinâmico classe 2 (DP-2) com, no 

mínimo, dois “bow thrusters” e 

dois “stern thrusters” ou 
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propulsores azimutais. O NApAnt será equipado com sistema remoto de 

controle da propulsão no passadiço e no centro de controle da máquina. O 

sistema de geração de energia elétrica será trifásico (440v, 220v e 115v), em 

corrente alternada de 60Hz de frequência, além de 24V de corrente contínua. 

Para a construção do navio, fornecedores nacionais de equipamentos e 

componentes poderão participar isoladamente ou por meio de parcerias, 

conforme as suas especialidades, para fornecer e montar os equipamentos de 

movimentação de carga (guindastes), a parte habitação, acomodação, 

mobiliário, utensílios e equipamentos de salvatagem para 92 pessoas entre 

tripulantes e pesquisadores. Para os equipamentos de comunicação e AIS 

(sistema de identificação automática), podem participar com parcerias e 

componentes. Já para a parte de radares e sistemas integrados de navegação, 

a participação da indústria brasileira de navipeças passa a ser mais reduzida.                  

                                                                              Fonte: Portos e Navios 

 

Participação do 3º Distrito Naval na Operação 

Caribex 2020 

rupo-Tarefa da Marinha do 

Brasil, composto pelos 

Navios-Patrulha (NPa) Macau 

e Bocaina está participando da 

Operação Caribex 2020.  Os 

exercícios com Marinhas Amigas, são 

uma das formas de emprego do 

Poder Naval em tempo de paz, 

capazes de contribuir com a política 

externa do País, proporcionando, 

ainda, a mútua troca de experiências e o incremento da interoperabilidade 

entre os meios navais. 

Até o momento, o Grupo-Tarefa visitou os portos de Georgetown, na 

capital da Guiana, e de Willemstad, em Curaçao, e está programada visita ao 

Porto de Paramaribo, no Suriname, concorrendo para estreitar os laços de 

amizade nessa área de interesse estratégico. 

No dia 22 de novembro, foi realizado o exercício “Passex” com o navio 

HMS Medway da Marinha Real Britânica, nas proximidades da cidade de 

Willemstad, em Curaçao. Na ocasião, foram realizados exercícios de manobras 

G 
                                                                           MB 

 
“Passex” com o HMS Medway. 
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táticas, encerrando com a embarcação britânica passando em continência ao 

NPa Macau e NPa Bocaina. 

Em 2020, o Grupo-Tarefa da Operação Caribex é comandado pelo 

Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, que está 

empregando o NPa Macau na missão, que conta, ainda, com a participação do 

NPa Bocaina, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do 

Norte.                                                                               Fonte: Com3DN 

Sustentabilidade ambiental na AgCamocim 

Em sintonia com as ações de utilização 

de energias renováveis e eficiência 

energética do Programa de Gestão e 

Eficiência Energética da Marinha do 

Brasil, a Agência da Capitania dos 

Portos do Ceará em Camocim iniciou, 

no dia 18 de novembro, a operação de 

seu sistema de microgeração de 

energia solar fotovoltaica. O sistema 

instalado é composto por 57 placas 

fotovoltaicas com capacidade de gerar 

2.700 kWh de maneira ambientalmente sustentável, sem a emissão de 

poluentes, produção que pode suprir até 100% da demanda da AgCamocim e 

proporcionar o equivalente a 95% de economia nos gastos mensais com 

energia elétrica.                                                                 Fonte: Com3DN 
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Placas fotovoltaicas na AgCamocim. 

 


