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Submarino Riachuelo S40 realiza com sucesso o 
primeiro teste de imersão dinâmica 

onforme previsto e aguardado por todos que acompanham os avanços 

do Programa de Desenvolvimento de Submarinos - PROSUB, foram 

iniciados no último dia 27 de novembro, os testes de imersão dinâmica 

do Submarino Riachuelo S40, o mais novo submarino da Marinha do Brasil. 

Construído no Brasil pela Itaguaí Construções Navais - ICN, o Riachuelo é o 

primeiro da classe, com um projeto modificado para atender à Marinha do 

Brasil, baseado no submarino francês da classe Scorpene da Naval Group. 

Desde que foi lançado ao mar, mesmo com a pandemia do Covid-19, o 

programa de testes não parou. E no dia 27 de novembro realizou o primeiro 

teste de imersão dinâmica (mergulho com o submarino em movimento), com 

apoio nos limites da área de teste, da Fragata Constituição, do navio de 

Patrulha Oceânica NPaOc Apa e do Navio de Socorro de Submarinos NSS
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Imersão dinâmica do Submarino Riachuelo S40 
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Guilhobel, que por motivos de segurança mantinham a proteção do perímetro 

da área.  

O procedimento de imersão se iniciou às 14:59h com todos os mastros 

recolhidos, a excessão do periscópio de ataque e com uma velocidade entre 7 

e 8 nós. Inicialmente o Riachuelo mergulhou e se manteve-se em diferentes 

cotas de profundidade para testar o desempenho dos sistemas dos sistemas 

a bordo. Após mais exercícios de testes de imersão dinâmica, os próximos 

passos contemplam a realização de testes com os sistemas de armas, com o 

novíssimo torpedo pesado F21 (o mesmo usado pelo moderníssimo 

submarino francês Suffren da classe Barracuda), e na sequência o lançamento 

do míssil SM-39 Exocet. A finalização do período de testes do Riachuelo é 

aguardado com ansiedade, para que o mesmo logo entre em serviço na Força 

de Submarinos da MB.                      Fonte: Defesa Aérea e Naval 

PHM Atlântico agora denominado como Navio 

Aeródromo Multipropósito - NAM 

or meio da Portaria nº 

328/MB do dia 12 de 

novembro de 2020, o 

Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra 

Ilques Barbosa Junior, 

alterou a denominação do 

Porta-Helicópteros 

Multipropósito Atlântico, 

para Navio-Aeródromo 

Multipropósito Atlântico 

(NAM Atlântico). Na mesma portaria, também foram feitas outras alterações: 

Art. 2º Classificar o NAM “Atlântico” como navio de 1ª Classe. 

Art. 3º Subordinar o NAM “Atlântico” ao Comando de Operações Navais. 

Art. 4º Delegar competência ao Comandante de Operações Navais para 

transferir a subordinação do NAM “Atlântico” ao Comando em Chefe da 

Esquadra”.  

Segundo a Marinha do Brasil, tal alteração do tipo de navio deve-se ao 

fato do NAM Atlântico possuir a capacidade de operar em seu convoo com 

aeronaves remotamente pilotadas e com aeronaves turbohélice de pouso 
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                 Simulação gráfica de operações com ARP. 
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vertical (tipo Tiltrotor), possibilidades tecnológicas e operativas que podem 

ser rapidamente adaptadas à embarcação.      

                                             Fonte: DefesaTV e Defesa Aérea e Naval 

 

Com3ºDN e CPCE realizam Exercício de Busca e 

Salvamento 

 Comando do 3º Distrito Naval e a Capitania dos Portos do Ceará 

realizaram, no dia 20 de novembro, Exercício de Busca e Salvamento 

(SAREX), com a finalidade de habilitar e aprimorar as Operações SAR 

(search and rescue) na área de jurisdição. 

Durante o exercício, foi simulado o 

naufrágio de um veleiro nas 

proximidades da Praia do Mucuripe, em 

Fortaleza (CE), ocasião em que a CPCE 

empregou militares e uma embarcação 

para realizar buscas por quatro 

tripulantes desaparecidos. Na 

oportunidade, também foi simulado o 

acionamento de uma aeronave da Força 

Aérea Brasileira, que sobrevoou a área 

marítima do naufrágio. 

No decorrer do SAREX, as ações foram conduzidas a partir do Centro de 

Comando Naval de Área - CCNA do Comando do 3º Distrito Naval e do Centro 

de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima - CCCAM da CPCE. O 

exercício possibilitou aos militares o aperfeiçoamento dos conhecimentos 

sobre os serviços de busca e salvamento no que se referem às ações de 

coordenação, assessorias e tomadas de decisão, bem como na pronta 

resposta em prol da salvaguarda da vida humana no mar e nas águas 

interiores.                                                                          Fonte: Com3DN 

AgCamocim é premiada pelo Hemoce-Sobral 

 Agência da Capitania dos Portos do Ceará em Camocim foi premiada 

em 24 de novembro, durante a solenidade de concessão do título 

“Gente e Instituições que inspiram a salvar vidas”, promovida pelo 

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE - Regional Sobral), 
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Exercício de resgate na CPCE. 
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no âmbito da programação alusiva ao Dia Nacional do Doador Voluntário de 

Sangue. O evento foi realizado nas dependências da AgCamocim e contou com 

a presença da Diretoria do HEMOCE e de representantes dos poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, instituições e personalidades parceiras do 

HEMOCE.  

O Diretor-Geral do HEMOCE - 

Regional Sobral,  Francisco Régis, 

entregou o troféu ao Agente da 

AgCamocim, o Capitão-Tenente 

Ricardo Corrêa Peixoto, destacando 

que o objetivo da solenidade é 

premiar as parcerias que mais se 

destacaram no ano de 2020. Durante 

o evento, foram adotados protocolos 

de prevenção e enfrentamento ao 

novo coronavírus, como adoção de 

distanciamento social, uso obrigatório 

de máscaras e disponibilização de álcool em gel.                  Fonte: Com3DN 
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Entrega do troféu ao Capitão-Tenente Ricardo 

Corrêa Peixoto 


