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PROSUB: Submarino Riachuelo possui 20% de nacionalização 

O primeiro submarino Classe Riachuelo do Prosub (Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos) da Marinha do Brasil (MB) começa a 
ganhar forma. A cerimônia de integração das três seções do submarino de 
propulsão diesel elétrica foi realizada nesta terça-feira, 20 de fevereiro, no 
Estaleiro Naval em Itaguaí (RJ) e contou com a presença do presidente Michel 
Temer, do Comandante da MB, Almirante Eduardo Barcellar, do ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, entre 
outras autoridades. 



 

A cerimônia marca a última fase do desenvolvimento do submarino. Serão 
integradas três seções, com 18, 14 e 39,86 metros de comprimento 
respectivamente. No estaleiro, serão feitos ainda testes dos sistemas do 
submarino. Do ponto de vista econômico, o Prosub vem dotando a Base 
Industrial de Defesa (BID) com tecnologia de ponta. De acordo com a MB, o 
programa prioriza a aquisição de componentes fabricados no Brasil e o 
primeiro submarino possui 20% de nacionalização.  “A expectativa é de que a 
nacionalização alcance níveis maiores, mas depende das condições 
econômicas e de outros fatores”, disse o Almirante Bento Costa Lima, 
responsável pelo Programa Nuclear da Marinha. 

O submarino Riachuelo, que tem aproximadamente 66 metros de comprimento 
e 2.500 toneladas, será lançado ao mar no final deste ano. Segundo o 
Comandante da Marinha, os quatro submarinos convencionais ficarão prontos 
até 2023 e o submarino de propulsão nuclear deverá ser finalizado até 2029. 
Ainda de acordo com o Almirante Bacellar, o reator em terra que será um 
protótipo do reator nuclear deverá ser finalizado até 2020. Apenas seis países 
no mundo constroem e operam submarinos com propulsão nuclear – EUA, 
França, Reino Unido, Rússia, China e Índia.  

 

 

 

 



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

A construção do submarino, que começou em 2013, é uma parceria entre 
Brasil e França e prevê um acordo de transferência de tecnologia. Mais de 400 
engenheiros e técnicos brasileiros participaram de treinamento na França. 
Atualmente, a Força Naval tem cinco submarinos operando, um alemão e 
outros 4 construídos no Brasil. “Estamos recuperando uma capacidade que já 
tínhamos no passado”, disse o Almirante Eduardo Bacellar. 

TREINAMENTO DA TRIPULAÇÃO 

Segundo a MB, o sistema de armas dos submarinos já foram adquiridos e 
testados na França. “Estamos recebendo os simuladores para treinamento da 
tripulação. Serão instalados no Centro de Simuladores a partir de março e a 
partir de julho a tripulação começará os treinamentos nos simuladores”, disse o 
Almirante Bento. 

 

Tripulação do submarino Riachuelo do Prosub. 
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