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Milagre brasileiro 

Na rota do submarino nuclear, a Marinha coloca o País entre as potências 

mundiais – Edição 974 da Revista Carta Capital publicada em 16/10/2017. 

A Revista Carta Capital, na publicação de número 974, produziu matéria sobre 

o Programa do Submarino Nuclear da Marinha do Brasil. A matéria produzida 

por Carlos Drummond, teve como título: ``A Marinha mostra o rumo – O 

programa de construção de submarinos transfere tecnologia, fortalece a 

indústria nacional e deverá ser um modelo para o país``. 

A matéria tem como primeiro parágrafo a exaltação da competência da Marinha 

do Brasil, no Projeto de construção do Submarino e ainda ressalta a tecnologia 

nacional desenvolvida: “Em meio a uma crise sem precedentes, política, 

econômica e social, um programa da Marinha mostra que as melhores 

soluções são acessíveis em um país como o Brasil. Inspiradas no mais puro 

nacionalismo, no melhor sentido, enquanto os Poderes da República estão 



conluiados no projeto de entregar ao capital estrangeiros os bens mais 

preciosos de nossa terra”. 

A Carta Capital numerou os pontos fortes do PROSUB, dentre eles destacam-

se: “Manter a soberania política e territorial e a incolumidade dos recursos 

materiais, os descobertos e aqueles por descobrir, em terra, no mar e nas 

bacias hidrográficas; Investir na pesquisa e desenvolvimento nacionais; 

Proteger as conquistas científicas e tecnológicas da concorrência internacional 

e; Fortalecer as empresas nacionais”. 

A Revista citou a parceria com a França no desenvolvimento do PROSUB, e 

ainda ressaltou a importância desse Poder Naval, já que, possuir um 

submarino com tecnologia de propulsão nuclear aumenta significativamente o 

poder dissuasório do país e desestimula o ataque dos inimigos. 

A matéria mostrou que um projeto de tamanha importância para o país, justifica 

o alto custo e a grande demanda de tempo necessária no seu 

desenvolvimento, pois, “a construção de uma frota condizente com as 

necessidades de defesa da Amazônia Azul e de proteção da navegação civil, 

só aumentam a importância específica do submarino de propulsão nuclear para 

o Brasil”. 

Ao longo da matéria a Carta Capital destacou que o desenvolvimento da 

tecnologia empregada em um submarino de propulsão nuclear, além ir ao 

encontro com a envergadura e o potencial do Brasil, fará com que o país figure 

em um pequeno grupo detentor de conhecimento científico e tecnológico em 

enriquecimento de urânio, utilizado na tecnologia nuclear. Lembrando que o 

uso da tecnologia nuclear para a produção do submarino se dará de forma 

pacífica. 

A matéria também mostrou o uso dual do conhecimento e domínio da 

tecnologia nuclear, e citou exemplos como: O Reator Multipropósito Brasileiro 

que ‘permitirá o aumento da capacidade de produção de rádiofármacos, 

utilizados pela medicina nuclear para diagnóstico ou terapia”. 

Texto adaptado da Revista Carta Capital – Edição 974 de outubro de 2017, matéria de 

Carlos Drummond. 

 

 

 

 


