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MENSAGEM DO COMANDANTE DA MARINHA

 Desde o nascedouro, a Marinha do Brasil atuou, 
com o  firme propósito de contribuir para a pesquisa e para o 
desenvolvimento científico e tecnológico nacionais, visando o 
cumprimento de sua Missão em consonância com sua Visão de 
Futuro.

 No passado, para se adaptar a um ambiente operacional eminentemente fluvial, a Marinha 
enfrentou o salto tecnológico necessário para empregar, manter e operar navios com propulsão a vapor. Na 
atualidade, procura conquistar o salto tecnológico necessário para integrar-se ao seleto e reduzido grupo 
de países capazes de projetar, construir, manter e operar submarinos com propulsão nuclear, cônscia da 
importância da participação da Academia e Indústria nacionais para atingir seus objetivos.
 
 A Estratégia de CT&I, objeto desta publicação, tem como propósito formalizar e dar pleno 
conhecimento aos integrantes da Hélice Tríplice (Governo, Academia e Indústria) dos desafios a serem 
superados e como a Marinha intenciona atender as demandas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico 
para o cumprimento de sua missão.

EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Almirante de Esquadra

Comandante da Marinha

Visão de Futuro da Marinha do Brasil

 A Marinha do Brasil será uma Força moderna, equilibrada e balanceada, e deverá dispor de meios 
compatíveis com a inserção político-estratégica de nosso País no cenário internacional e, em sintonia com os 
anseios da sociedade brasileira. Ela estará permanentemente pronta para atuar no mar e em águas interiores, 
de forma singular ou conjunta, de modo a atender aos propósitos estatuídos na sua missão.

Missão da Marinha do Brasil 

 Preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a Defesa da Pátria; para a garantia 
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das 
atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa.



MENSAGEM DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA

LUIZ GUILHERME SÁ DE GUSMÃO
Almirante de Esquadra
Chefe do Estado-Maior da Armada

 De modo a cumprir a sua Missão e a sua Visão de Futuro, a Marinha 
do Brasil dispõe, em sua Estrutura Organizacional, do Estado-Maior da 
Armada (EMA), Órgão de Direção Geral que, dentre outras tarefas, têm 
as de assessorar o Comandante da Marinha em assuntos que versem 
sobre: atividades marítimas e ambientais; legislação; organização; 
comunicações; ciência, tecnologia e inovação; política; doutrina; estratégia; 
operações navais; inteligência; defesa nacional; pessoal; e material.

 Compete ao EMA, também, a formulação do Plano Estratégico, da 
Doutrina Básica, do Plano de Articulação e Equipamento, do Programa de 
Reaparelhamento e a elaboração de documentos de alto nível de interesse da 
Marinha, dentre os quais, a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

A presente Estratégia, em consonância com os demais documentos de alto nível, almeja o equilíbrio 
entre os meios e os fins; entre os recursos e as metas; e entre as demandas e as prioridades de 
CT&I, concernentes às Marinhas do Amanhã e do Futuro. De modo a orientar essas atividades, elas 
são aglutinadas em áreas temáticas e correlacionadas com as tecnologias a serem empregadas, 
de acordo com critérios objetivos, o que inclui uma avaliação de maturidade tecnológica.



MENSAGEM DO DIRETOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA

BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Almirante de Esquadra
Diretor-Geral

 A Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico 
da Marinha (DGDNTM) é o Órgão Executivo Central do Sistema 
de Ciência e Tecnologia da Força, a quem compete a coordenação 
superior das atividades de gestão de pesquisa e de desenvolvimento 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) nas Áreas Temáticas definidas 
por esta Estratégia, voltada para os Meios Navais, Aeronavais e de 
Fuzileiros Navais que integrarão as Marinhas do Amanhã e do Futuro.
 
 Para esse fim, a DGDNTM, alinhada aos documentos de 
alto nível da Marinha, dentre os quais, a presente Estratégia,
estará atenta ao atendimento da demanda de infraestrutura de CT&I
apropriada, à capacitação da Força de Trabalho em alto nível, à Gestão do Conhecimento, aos 
recursos orçamentários continuados, a uma adequada priorização no direcionamento desses 
insumos e aos novos conhecimentos oriundos de uma oportuna prospecção tecnológica global.
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ATO DE APROVAÇÃO

Aprovo, para emprego na MB, a publicação EMA-415 - ESTRATÉGIA DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL.

BRASÍLIA, DF.
Em 11 de setembro de 2017.

LUIZ GUILHERME SÁ DE GUSMÃO
Almirante de Esquadra

Chefe do Estado-Maior da Armada



PROPÓSITO

Esta publicação tem os seguintes propósitos:

a) alinhar as atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) da MB com as orientações emanadas 
pelos documentos condicionantes de alto nível;

b) orientar a coordenação de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de CT&I da Força para o atendimento 
das necessidades da Marinha do Amanhã e do Futuro; e

c) apresentar a Visão Estratégica de CT&I da MB a decisores, principais atores, parceiros, clientes e 
executores.
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Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil

DESCRIÇÃO

 Esta publicação está dividida em cinco capítulos e contém quatro anexos. No Capítulo 1, é 
apresentada a Estratégia de CT&I da MB; no Capítulo 2, os Desafios Tecnológicos; no Capítulo 3, a Visão 
de Futuro para o Sistema de CT&I da MB; no Capítulo 4, a Execução da Estratégia de CT&I da MB; e o 
Capítulo 5, os Recursos Estratégicos e resultados esperados da execução da Estratégia de CT&I da MB. 
Os anexos apresentam o Detalhamento das Áreas Temáticas de CT&I da MB; a Estrutura Organizacional 
do Sistema de Ciência, Tecnologia e novação da Marinha (SCTMB); a Governança de CT&I da MB; e o 
Detalhamento das subáreas e linhas de pesquisa abrangidas pelas Áreas Temáticas de P&D de CT&I.
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RECOMENDAÇÕES

 Prioritariamente, esta publicação visa orientar as atividades de CT&I da MB e deverá ser 
revisada toda vez que houver alteração do Plano Estratégico da Marinha (EMA-300).

CLASSIFICAÇÃO

 Esta publicação é classificada, de acordo com o EMA-411 - Manual de Publicações da    Marinha, 
como: Publicação da Marinha do Brasil (PMB), não controlada, ostensiva, normativa e política.
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CAPÍTULO I

APRESENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE CT&I DA MB

Os avanços da Ciência e suas aplicações tecnológicas permitem antever o surgimento de inovações 
de ruptura em diversos setores que afetam a distribuição de poder no sistema internacional, 

notadamente o econômico e o militar.

 As grandes potências lideram esse processo e buscam manter e ampliar a vanguarda tecnológica, 
impondo continuamente desafios aos países emergentes que almejam uma melhor inserção nos 
processos decisórios da governança global.
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Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil

 No Brasil, um considerável esforço normativo tem sido empreendido no sentido de 
alavancar a capacidade científico-tecnológica nacional, incluindo a de interesse do setor 
produtivo de defesa. Nesse sentido, documentos condicionantes de Alto Nível, como a Política 
Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END), o Livro Branco da Defesa 
Nacional (LBDN), a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional (PCTIDN) 
e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), emitem diretrizes que 
valorizam a Ciência, a Tecnologia e a Inovação, que se refletem no Planejamento Estratégico 
de defesa. Ademais, leis, decretos e outras políticas públicas têm buscado criar condições 
estimulantes ao desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID) nacional.



A orientação estratégica da 
MB está contida no EMA-
300 - Plano Estratégico da 
Marinha (PEM), onde estão 
relacionados os Objetivos Navais 
(OBNAV) e as decorrentes 
Estratégias Navais (EN). Para o 
desenvolvimento do presente 
trabalho, duas EN representam 
o farol que direciona todo o 
resto: “desenvolvimento das 
competências tecnológicas da 
Marinha”; e “desenvolvimento 
das competências tecnológicas 

no Setor Nuclear”. Além das EN são indicadas Ações Estratégicas Navais (AEN) relacionadas. Este 
conjunto compõe um quadro de macroprocessos orientadores para a base do “como fazer”, que é o 
foco desta Estratégia.

 

SUBMARINO TIKUNA
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Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil

 O preparo para o futuro da MB coloca desafios tecnológicos imensos, não só à própria 
Instituição, mas a diversos setores da sociedade, como a Indústria e a Academia. Tais desafios estão a 
requerer ações concertadas no sentido de gerar sinergias capazes de otimizar a aplicação de limitados 
recursos. Essa condição não é propriamente nova, uma vez que as tecnologias são intrínsecas às 
plataformas de combate navais, a cada dia mais intensamente, cabendo citar o exemplo do Almirante 
Álvaro Alberto que, na década de 1950, já vislumbrava a importância do domínio do ciclo do combustível 
nuclear para a nossa Marinha e, consequentemente, para o Brasil.

 Nesse contexto, para fazer frente à complexidade dos Projetos Estratégicos de interesse da 
Defesa e, particularmente, da Marinha, impõe-se a soma de esforços, capacitações e saberes das 
diversas Instituições que conformam o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil 
(SCTMB) e sua rede de pesquisas e relacionamentos.

 Convém ressaltar que um Sistema de Ciência e Tecnologia demanda infraestrutura 
apropriada, capacitação de pessoas em alto nível, recursos orçamentários continuados e, 
sobretudo, uma adequada prioridade no direcionamento desses elementos. Nesse sistema, avulta 
a importância da gestão de pessoas, alinhada a uma estratégia de preservação do conhecimento.
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 Por fim, além de todas as características anteriormente consideradas, torna-se primordial definir 
qual o quadro temporal esperado para a obtenção dos resultados do SCTMB. Para tal, a Estratégia 
levou em conta os seguintes conceitos, já empregados pela MB:

Marinha do Presente
(MP)

Opera e mantém os atuais meios navais, aeronavais e de fuzileiros 
navais, bem como os respectivos sistemas e  subsistemas.

Os aspectos relativos a pequenas modernizações também estão 
aqui incluídos.

Marinha do Futuro
(MF)

Reúne os estudos, as pesquisas, os desenvolvimentos 
tecnológicos, a análise da conjuntura em nível estratégico, a 
prospecção tecnológica e os primeiros passos para a concepção 
de futuros meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, bem 
como os respectivos sistemas, subsistemas e suprassistemas.

Marinha do Amanhã 
(MA)

Se refere aos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, bem 
como aos respectivos sistemas e subsistemas, que estão sendo 
construídos e/ou obtidos.

Os aspectos relativos a “compras de oportunidade” também 
estão aqui incluídos.
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 A Estratégia também é instrumento de informação dos atores, militares e civis, públicos 
e privados, que participam, direta ou indiretamente, do SCTMB. Como tal, ela pretende obter três 
efeitos desejados principais:

a) O direcionamento coordenado do SCTMB, primordialmente para o atendimento das necessidades 
da Marinha do Amanhã e do Futuro;

b) A apresentação da Visão e da Estratégia do Setor de CT&I da MB a decisores, principais atores, 
parceiros, clientes e executores; e

c) A otimização da aplicação de recursos financeiros administrados pelo setor de CT&I para execução 
de sua carteira de projetos que atendam aos Programas Estratégicos de interesse da Força.

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil

 Eis o mister do presente documento, que se volta ao balanço entre meios e fins, entre 
recursos e metas, entre demandas e prioridades, entre Marinha do Amanhã e do Futuro. Ela visa 
orientar as atividades de CT&I da MB, estabelecendo as suas prioridades, aglutinadas em áreas 
temáticas, correlacionadas com as tecnologias que deverão ser empregadas para satisfação das 
necessidades decorrentes, de acordo com critérios objetivos, inclusive de avaliação de maturidade 
tecnológica, de modo a nortear a distribuição de recursos financeiros para sua execução. Para 
isso, é fundamental a implantação de mecanismos de gestão que facilitem obter e usar recursos 
financeiros provenientes dos setores públicos e privados para aplicação nos Programas e Projetos 
de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da MB.



DESAFIOS TECNOLÓGICOS

FRAGATA  CLASSE  NITERÓI
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CAPÍTULO II

DESAFIOS TECNOLÓGICOS

A análise dos documentos condicionantes de Alto Nível da Marinha fundamenta a definição do 
conjunto de capacidades operacionais de que a Força deve dispor para o preparo e a aplicação 

do Poder Naval, de modo a viabilizar o cumprimento da Missão1 da MB, de acordo com sua respectiva 
Visão2. A obtenção dessas capacidades operacionais implica o enfrentamento de desafios tecnológicos, 
a serem continuamente identificados por meio de atividades de prospecção e de inteligência 
tecnológicas. 

 Dessa forma, o SCTMB deverá buscar o preenchimento das lacunas tecnológicas identificadas 
no  processo de determinação das capacidades necessárias aos meios navais, aeronavais e de fuzileiros 
navais da Marinha do Amanhã e do Futuro.

1 Missão da MB - “Preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa da Pátria; para a garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias 
previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa”.
2 Visão de Futuro da MB - “A Marinha do Brasil será uma Força moderna, equilibrada e balanceada, e deverá dispor de 
meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais compatíveis com a inserção político-estratégica do nosso País no cenário 
internacional e, em sintonia com os anseios da sociedade brasileira, estará permanentemente pronta para atuar no mar e 
em águas interiores, de forma singular ou conjunta, de modo a atender aos propósitos estatuídos na sua Missão”.

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil
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 Preliminarmente, deve ser levada em conta, como característica inerente ao século XXI, a 
elevada velocidade de avanço da Ciência, a qual vem possibilitando ou prenunciando o surgimento 
de tecnologias inovadoras ou de ruptura, de emprego militar ou dual. Isso traz como consequência 
a elevação do risco para investimentos de longo e muito longo prazos3, pela possibilidade de que 
Projetos Estratégicos em desenvolvimento se tornem obsoletos antes da conclusão. Convém ressaltar 
que se enquadram nesse aspecto os grandes projetos para obtenção de plataformas navais, aeronavais 
e de fuzileiros navais.

 Não obstante, para atender as Marinhas do Amanhã e do Futuro, o SCTMB deve enfrentar 
o grande desafio supramencionado e outros, decorrentes das demandas tecnológicas vislumbradas, 
entre eles:

a) A busca pelo domínio científico e tecnológico em áreas sensíveis ou estratégicas de interesse 
da MB (especificadas no Anexo A), com destaque para o Projeto, a construção e a operação de 
Submarinos com Propulsão Nuclear;

b) O monitoramento e o controle das Águas Jurisdicionais Brasileiras e demais áreas marítimas de 
interesse;

c) A segurança e a defesa cibernética;

3 Longo prazo - entre 3 e 5 Planos Plurianuais (PPA) e muito longo prazos - acima de 5 PPA.
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d) A  obtenção continuada de conhecimentos sobre os diferentes ambientes operacionais de 
interesse da MB;

e) O aprimoramento do desempenho e da higidez física e psicológica do combatente antes, durante 
e depois de Operações de Guerra Naval;

f) A capacitação para a defesa nuclear, biológica, química, radiológica e artefatos explosivos 
(DefNBQRe);

g) A superação das barreiras e limitações de acesso às tecnologias, bens e serviços de interesse para 
os Projetos Estratégicos da Marinha;

h) As incertezas inerentes ao provimento continuado de recursos humanos e financeiros para 
projetos de CT&I de longo prazo; e

i) A garantia de uma contínua e eficiente Gestão Tecnológica e do Conhecimento.

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil
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VISÃO DE FUTURO PARA O 
SISTEMA DE CT&I DA MB

SHIPLIFT - ELEVADOR DE NAVIOS DO ESTALEIRO 
BASE NAVAL DE SUBMARINOS
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CAPÍTULO III

VISÃO DE FUTURO PARA O SISTEMA DE CT&I DA MB

3.1 - VISÃO DE FUTURO
 O SCTMB será um Sistema de CT&I, com recursos humanos altamente capacitados e 
infraestrutura compatível, focado na redução da dependência externa para o atendimento às 
demandas  tecnológicas das OM responsáveis, primordialmente derivadas do Sistema de Planejamento 
Estratégico e de forças relativas à Marinha do Amanhã e à do Futuro; e derivadas do Comando de 
Operações Navais (ComOpNav), Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), Diretoria- 
Geral de Navegação (DGN), Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM), Diretoria-Geral do 
Pessoal da Marinha (DGPM) e Secretaria- Geral da Marinha (SGM) relativas a meios navais, aeronavais 
e de fuzileiros navais e ao desempenho do combatente, com gestão voltada à eficácia, à eficiência e à 
efetividade. 

3.2 - CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA
 O SCTMB será um Sistema de CT&I dinâmico, harmônico, integrado, sinérgico, interdisciplinar 
e adaptativo:

3.2.1 - Um sistema dinâmico, capaz de acompanhar e compreender a acelerada produção do 
conhecimento científico e suas aplicações tecnológicas de interesse da Defesa e do Poder Marítimo, 
ajustando, quando necessário, o foco em projetos de longo prazo que sejam viáveis do ponto de vista 
político e socioeconômico.

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil



3.2.2 - Um Sistema  que 
atue de forma harmônica 
com as Instituições dos 
setores público e privado, 
no sentido de explorar e 
otimizar estímulos oriundos 
de políticas públicas voltadas 
à CT&I.

3.2.3 - Um Sistema 
integrado, que possa reunir 
as diversas capacitações 
existentes no âmbito da MB 
e nas Instituições parceiras, 

com atuação em rede para pesquisa e desenvolvimento, no sentido de gerar efeito sinérgico que 
amplie as potencialidades nativas, para fazer frente aos desafios que o futuro reserva.

3.2.4 - Um Sistema que participe do Planejamento Estratégico e de forças, desde suas primeiras fases, 
provendo informações sobre as capacidades autóctones e as implicações para a dependência externa 
das encomendas tecnológicas derivadas desse processo.

24

ASSINATURA DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES MÚTUAS  MB - UFF
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3.2.5 - Um Sistema interdisciplinar, capaz de acompanhar e recepcionar as contribuições dos diversos 
domínios cognitivos do século XXI, estabelecidos ou em formação, por meio de estímulo ao diálogo 
entre as ciências da natureza e as ciências humanas e sociais aplicadas, entre outras, em benefício do 
desenvolvimento de produtos e processos inovadores de interesse da Marinha.

3.2.6 - Um Sistema com alta capacitação científica e tecnológica, a partir do investimento orientado 
em recursos humanos e infraestrutura de pesquisa, que valorize o capital intelectual.

3.2.7 - Um Sistema alinhado aos documentos condicionantes de Alto Nível, desde a Constituição 
Federal (CF), Política Nacional de Defesa (PND), Estratégia Nacional de Defesa (END), Livro Branco de 
Defesa Nacional (LBDN), Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional (PCTIDN), 
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) e à Sistemática de Planejamento de Alto 
Nível (SPAN) da Marinha e seus documentos.

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil
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3.2.8 - Um Sistema adaptativo, resiliente e flexível, que compreenda as transformações políticas, 
sociais e normativas e, a partir de seus impactos sistêmicos, seja capaz de evoluir em estrutura e 
forma, de modo a sobrepujar crises orçamentárias e contextos políticoeconômicos adversos, típicos 
de países emergentes.
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EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE 
CT&I DA MB

ENTREGA DA SEÇÃO DA POPA DO SUBMARINO FABRICADA PELA NUCLEP E INC

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil
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CAPÍTULO IV

EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE CT&I DA MB

4.1 - CARACTERÍSTICA
 A característica mais importante da presente Estratégia é, conforme mencionado, o seu 
alinhamento com os documentos condicionantes de Alto Nível explicitados no Capítulo 1. Além 
daqueles documentos, o Planejamento Estratégico da Marinha (PEM) e a Concepção Estratégica Naval 
(CENAV) permitem inferir, de forma mais específica e objetiva, as capacidades operacionais que a MB 
deverá possuir.

4.2 - EXECUÇÃO
 A execução da presente Estratégia constitui-se de um conjunto de ações coordenadas que 
visam à  superação dos desafios tecnológicos identificados pelo SCTMB e à consequente obtenção das 
capacidades operacionais vislumbradas.
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4.3 - FILOSOFIA
 A filosofia que permeia o planejamento e o controle das ações de P&D de CT&I é a racionalização 
do emprego dos recursos da MB, por meio de um gerenciamento balanceado das demandas atinentes 
ao desempenho do combatente e meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, relativos à Marinha 
do Amanhã e à do Futuro, lançando-se mão, quando necessário, dos demais integrantes da “Tríplice 
Hélice4”, composta pela Academia, Governo e a Base Industrial de Defesa (BID).

 Essa abordagem aporta uma expressiva flexibilidade e uma maior agilidade estratégica, em prol 
dos processos de tomada de decisão, por ajustar as demandas de Pesquisa Básica e Aplicada de modo 
a permitir a obtenção das capacidades operacionais da Marinha do Amanhã e do Futuro.

 
Tríplice Hélice do Conhecimento Científico
Composta pela Academia, Governo e Indústria

4O modelo de Tríplice Hélice foi desenvolvido por Henry Etzkovitz na década de 90, sendo hoje uma das metáforas mais 
populares e aceitas para explicar a capacidade de transformar o conhecimento científico em inovação tecnológica.

GOVERNO
INDÚSTRIA

ACADEMIA



4.4 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DA MARINHA
 Anualmente, o Plano de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Marinha 
(PDCTM) estabelecerá e controlará os objetivos relativos à Pesquisa Básica e Aplicada a serem buscados, 
com o detalhamento das ações e diretrizes a serem implementadas, além de estabelecer indicadores 
de eficácia, de eficiência e de efetividade, para monitorar os resultados alcançados.

4.4.1 - Com efeito, para toda e qualquer proposta que se pretenda compor a carteira de projetos 
estabelecida pelo PDCTM, previamente serão aplicadas as seguintes análises: testes de admissibilidade 
pela Governança de CT&I; e identificação do estado da técnica, ou seja, do grau de maturidade da 
tecnologia ou do conjunto de tecnologias a serem obtidas. 

4.4.2 - Para que os Projetos candidatos sejam considerados admissíveis pelo SCTMB, será necessário 
que as demandas sejam oriundas do ComOpNav, do CGCFN, da DGN, da DGMM, da DGPM ou da SGM; 
e que também sejam atinentes ao desempenho do combatente e aos meios navais, aeronavais e de 
fuzileiros navais relativos à Marinha do Amanhã ou à Marinha do Futuro.
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4.4.3 - Quanto à identificação do Grau de Maturidade Tecnológica (Technology Readiness Level - TRL5), 
será empregado um referencial numérico crescente, baseado e aderente ao diagrama a seguir:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TRL DESCRIÇÃO ODS

Princípios básicos observados e/ou descritos

Conceito tecnológico e/ou aplicação formulados

Característica ou função crítica do conceito comprovada
analítica e experimentalmente

Comprovante ou modelo de bancada validado 
em ambinte representativo

Comprovante ou modelo de bancada validado em laboratório

Protótipo do modelo de sistema/subsistema
demonstrado em ambiente operacional

Protótipo do modelo de sistema/subsistema
demonstrado em ambiente demonstrativo

Sistema real completo e qualificado em testes 
e demonstrações

Sistema real empregado e bem sucedido em missões
operacionais

ComOpNav
CGCFN
DGN

DGMM

D
G
D
N
T
M
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5A escala de TRL aqui considerada se baseia naquela definida pelo Departamento de Defesa norte-americano.



4.4.4 - Percebe-se que o envolvimento da Governança de CT&I ocorre até o Nível de Maturidade 7 
(TRL-7), quando, então, o projeto pode ser transferido para os Setores Operativo e do Material.

4.4.5 - A importância da identificação criteriosa do Grau de Maturidade Tecnológica reside no fato 
de que projetos na fase inicial da escala (TRL-1), caracterizada por maior risco e elevado tempo de 
maturação, possuem uma dinâmica de gestão radicalmente diferente daqueles que já se iniciam num 
estágio próximo ao dos protótipos e demonstradores tecnológicos (TRL-6 e 7).

4.4.6 - Portanto, a Governança de CT&I deverá ser capaz de promover a transição daquelas tecnologias 
que são consideradas prioritárias para a MB (de maior risco) para níveis mais elevados de maturidade, 
fazendo uso principalmente da Academia e de fontes de recursos financeiros de maior duração 
temporal.
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4.4.7 - Em relação aos projetos próximos ao estágio de transferência para os Setores Operativo e do 
Material (TRL-6 e 7), a alocação das estruturas e de pessoal das ICT da MB, conjugada com a obtenção 
de recursos financeiros de emprego mais imediato devem predominar. Esse balanceamento é ilustrado 
no gráfico a seguir:

1                  2                  3                  4                   5                 6               7 

INVESTIMENTO FINANCEIRO
CAPACITAÇÃO

APROVEITAMENTO 
DE AVANÇOS 
CIENTÍFICOS

GARANTIA DA 
CONTINUIDADE 
DAS PESQUISAS

MATERIALIZAÇÃO 
DE CONCEITOS

COMPREENSÃO E 
DOMÍNIO
DOS RISCOS 
TECNOLÓGICOS

ESTRUTURAÇÃO, 
INTEGRAÇÃO E TESTES 
DE ARQUITETURAS E 
TECNOLOGIAS

CONSOLIDAÇÃO 
DE EQUIPES

CONCEITOS
TECNOLÓGICOS

MODELOS DE
BANCADA

PROTÓTIPOS OU 
DEMONSTRADORES

TECNOLÓGICOS

TRL

33

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil



4.4.8 - Após a análise preliminar de admissibilidade e a identificação do grau de maturidade tecnológica 
supraexplicitadas, as demandas tecnológicas devem ser encaminhadas, sob a forma de projetos, para 
análise da Comissão Técnica de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (ComTecCTM) e posterior 
aprovação por deliberação do Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha (CONCITEM), exceto para 
aqueles projetos de menor grau de complexidade, que possam ser aprovados pela própria ComTecCTM.

4.4.9 - A partir da clara identificação da demanda tecnológica em termos de prazo e necessidade 
de recursos financeiros, todas as atividades de gestão e de 
execução de CT&I de interesse da MB, incluindo a gestão do 
conhecimento, passam à subordinação da Diretoria- Geral 
de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha 
6(DGDNTM), órgão executivo central da Governança do 
SCTMB, com as finalidades de acompanhamento, supervisão 
e controle.

6DGDNTM - Marcando o início do terceiro ciclo de evolução do Setor de CT&I, por meio do Decreto nº 8.900, de 10 de 
novembro de 2016, formaliza-se a alteração da denominação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha 
para Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), e a incorporação das atividades 
do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e do Programa Nuclear da Marinha (PNM), agregando as 
Estruturas Organizacionais de Gestão de CT&I da Marinha e de Gestão do PROSUB e do PNM.
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4.4.10 - Assim, ao ser identificada uma demanda tecnológica e determinado seu atendimento, a 
DGDNTM estabelecerá qual Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação da Marinha do Brasil 
(ICT-MB) será responsável pelo desenvolvimento do projeto, a qual deverá buscar, quando necessário, 
as parcerias necessárias, a fim de complementar sua capacidade de execução e possibilitar um 
gerenciamento de projeto eficaz, eficiente e efetivo.

4.4.11 - Ressalta-se, como citado acima, que a execução dessa Estratégia deve ser realizada também 
por meio de parcerias com Instituições Científicas e Tecnológicas civis e militares, da Indústria e da 
Academia. Também são imperativas a cooperação e a coordenação com as demais Forças Singulares 
e outras áreas de Governo, em particular com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações.

4.4.12 - Com as parcerias e cooperações supracitadas, pretende-se atuar na fronteira tecnológica, 
procurando, sempre que possível, a utilidade dual (militar e civil) da tecnologia.
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4.4.13 - Cabe destacar que, para os projetos que envolvam tecnologias sensíveis, deve ser dada 
especial atenção à segurança e ao sigilo no tratamento do conhecimento produzido e empregado. 
Caso seja mandatório o emprego de parcerias, estas devem ser prioritariamente realizadas com ICT 
militares, transferindo-se para cada órgão da Indústria ou da Academia, se for o caso, tão somente 
as frações do conhecimento necessárias para a realização de pesquisa  por aquele órgão, de forma 
compartimentada. A DGDNTM se encarregará da integração das frações para a obtenção completa da 
tecnologia sensível almejada.

4.5 - ICT-MB RESPONSÁVEL
 A ICT-MB responsável, seguindo as melhores práticas de gerenciamento de projetos, deve ser 
orientada para a realização de prospecção com o propósito de obter o mapeamento da capacitação 
tecnológica existente no Brasil e no mundo e de manter o rastreamento da evolução da tecnologia 
desejada, em particular quanto ao seu Grau de Maturidade, de forma a orientar suas pesquisas e 
subsidiar a DGDNTM no que couber.

4.5.1 - Células de Inovação Tecnológica (CIT), vinculadas técnica e funcionalmente ao Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT) da DGDNTM
 São os setores encarregados da gestão dos assuntos de Propriedade Intelectual (PI) na 
estrutura organizacional das ICT-MB e devem orientar suas respectivas ICT-MB quanto à realização da 
prospecção.
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 Em consonância com as orientações da END, admite-se que a busca pela autonomia para o 
domínio de tecnologias críticas inclua parcerias internacionais, com o propósito “capacitar a indústria 
nacional de material de defesa para que conquiste a autonomia em tecnologias indispensáveis à 
Defesa”, de modo que o setor estatal de material de Defesa opere no limiar tecnológico, desenvolvendo 
tecnologias que não apresentem viabilidade comercial para as empresas privadas, no curto ou no 
médio prazos.

 Nesse contexto, a MB, por meio da DGDNTM, buscará incentivar a Base Industrial de Defesa, 
por meio de ações conjuntas que possibilitem a transição da tecnologia em desenvolvimento para 

a iniciativa privada, utilizando-se para tal, os diversos 
mecanismos de desoneração de encargos existentes na 
legislação brasileira, para redução dos custos de produção 
das companhias devidamente classificadas como estratégicas 
de defesa.

 Os Anexos B e C expandem e explicitam a Estrutura 
Organizacional do SCTMB e a Governança de CT&I da MB.

37

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil

CARTA PATENTE DA TINTA ``FERRUGEM PROTETORA``



DISPOSIÇÕES FINAIS
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CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 - RECURSOS ESTRATÉGICOS E RESULTADOS ESPERADOS DA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE CT&I 
DA MB
 A identificação e a obtenção das tecnologias necessárias ao combatente do futuro e aos meios 
navais, aeronavais e de fuzileiros navais das Marinhas do Amanhã e do Futuro só se materializarão 
por meio do emprego de técnicas de gerenciamento dos muitos componentes humanos e materiais 
envolvidos no processo de descoberta, de desenvolvimento e de demonstração de novas tecnologias. 
A DGDNTM, órgão executivo central da Governança de CT&I da MB, envidará esforços na obtenção, na 
preparação e na manutenção dessas técnicas e componentes, que formam quatro grandes conjuntos 
de recursos estratégicos de CT&I a seguir explicitados:
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CAPITAL HUMANO

CONHECIMENTO

INFRAESTRUTURA DE CT&I

CAPACIDADE DE TRANSIÇÃO
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5.1.1 - Recursos Estratégicos de CT&I
a) Capital humano
 A formação e a aplicação de mecanismos 
de manutenção de profissionais de CT&I em 
especialidades críticas representam desafios 
permanentes para a MB. A DGDNTM buscará 
minimizar os impactos da acentuada perda 
de pessoal especializado estabelecendo e 
intensificando parcerias com a Academia, por meio 
da produção conjunta de trabalhos científicos de 
pesquisa básica e aplicada; e da proposição de 
temas para dissertações de mestrado e teses de 
doutoramento e de pós-doutoramento de interesse 
da MB.

 Adicionalmente, as ações para obtenção de 
bolsas acadêmicas, o aperfeiçoamento contínuo 
do Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE), o 
emprego de militares especializados da Reserva 
Não Remunerada (RM2) e o aperfeiçoamento do 
itinerário formativo de oficiais de carreira da área 
tecnológica são exemplos de esforços, dentre 
outros, a serem empregados para preservação do 
núcleo duro de capacitações científico- tecnológicas 
de interesse da MB.
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b) Conhecimento
 As descobertas científicas geram novos conhecimentos e tecnologias que expandem 
capacidades e possibilitam o emprego de conceitos inovadores. O conhecimento resultante de 
tentativas, sucessos e fracassos, descortina novos caminhos tecnológicos que contribuem para a 
redução do risco nos diversos estágios da pesquisa e do desenvolvimento, constituindo-se de 
verdadeiro patrimônio a ser multiplicado e resguardado. A DGDNTM, por meio da interação com os 
demais integrantes da “Tríplice Hélice”, prospectará e avaliará tecnologias emergentes e portadoras 
de futuro, com potenciais aplicações navais, acompanhando os desenvolvimentos científicos em 
disciplinas de interesse da MB. Da mesma forma, desenvolverá sistemas que garantam a adequada 
proteção e preservação de todo o acervo de informações e de conhecimento científico-tecnológico de 
interesse para o setor.
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c) Infraestrutura de CT&I
 O conjunto material de instalações e laboratórios das ICT e centros de pesquisa, intra e extra 
MB, alicerça toda a execução dos projetos de P&D de CT&I de interesse da Força. Para manter a 
disponibilidade desta infraestrutura, que apresenta custos de obtenção e de posse bastante elevados, 
evidencia-se a necessidade de existir uma estreita cooperação entre todos os integrantes da “Tríplice 
Hélice”, de modo a propiciar o apoio mútuo e a obter efeitos sinérgicos que possibilitarão a 
transformação de projetos de P&D de CT&I em capacidades operacionais.

d) Capacidade de transição
 Os projetos, parcerias e melhores práticas do SCTMB, aliados a uma distribuição adequada 
de recursos financeiros, serão orientados para sustentar a transição de tecnologias de interesse da 
MB entre diferentes estágios de maturidade tecnológica, de modo que ideias, conceitos científicos e 
desenvolvimentos tecnológicos vençam os elevados riscos iniciais de insucesso, atingindo o estágio 
de demonstradores tecnológicos. Essa capacidade de transição permitirá que protótipos sejam  
transferidos para os Setores Operativo e do Material da MB, onde concluirão as etapas posteriores de 
homologação, licenciamento e comissionamento, transformando-se em produtos.

5.1.2 - Resultados esperados da Estratégia
 Os recursos estratégicos de CT&I (Capital Humano, Conhecimento, Infraestrutura de CT&I 
e Capacidade de Transição) serão sistematicamente empregados para a obtenção dos resultados 
esperados, quais sejam: o atendimento das demandas de P&D de CT&I atinentes ao desempenho do 
combatente e aos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, relativos à Marinha do Amanhã e à 
do Futuro, representadas pelas capacidades operacionais desejadas.
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5.2 - ÁREAS TEMÁTICAS DE CT&I
Os projetos de P&D de CT&I da MB serão aderentes a essas Áreas, e empregarão, de forma matricial, os 
recursos estratégicos de CT&I, sendo a DGDNTM responsável pelo seu gerenciamento, estabelecendo 
o grau de cooperação entre os diferentes setores da MB envolvidos, a fim de permitir o direcionamento 
da prospecção tecnológica, a priorização de projetos coerente com as capacidades operacionais 
demandadas e o balanceamento adequado de recursos para viabilizar a concretização de tecnologias. 
Os esforços de CT&I serão agrupados por Áreas Temáticas de CT&I.

As Áreas Temáticas de CT&I de interesse da MB são conjuntos de temas de interesse da Força, aos 
quais estão vinculados programas e projetos de CT&I. Possuem características comuns do ponto de 
vista de sua aplicação pelos Setores Operativo e do Material e das capacidades operacionais a serem 
obtidas. São elas:

a) Sistemas de C4ISR7;
b) Defesa e Segurança Cibernéticas;
c) Meio Ambiente Operacional;
d) Nuclear e Energia;
e) Plataformas Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais;
f) Desempenho do Combatente; e
g) Defesa Nuclear, Biológica, Química, Radiológica e Artefatos Explosivos 
(DefNBQRe).

7C4ISR - Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento.
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5.2.1 - As Áreas Temáticas de CT&I são definidas pela DGDNTM, em conjunto com os Setores 
Operativo e do Material, refletindo o imperativo estratégico vigente para a MB. Seu principal propósito 
é auxiliar os gerentes e gestores no alinhamento e na distribuição de esforços entre os diversos atores 
que participam direta ou indiretamente na Governança de T&I da MB (clientes, SCTMB, Governo, 
Academia e Indústria).

5.2.2 - A existência das Áreas Temáticas de CT&I permite que sejam estabelecidos indicadores de 
desempenho (de eficácia, de eficiência e de efetividade), bem como, critérios de priorização de projetos 
de P&D de CT&I entre elas, de modo a orientar a distribuição matricial dos recursos estratégicos de 
CT&I. Assim, obtém-se um melhor acompanhamento da evolução dos programas e projetos pelos 
clientes, bem como aperfeiçoa-se o emprego de recursos humanos, materiais e financeiros para a 
concretização dos resultados esperados.

5.2.3 - Os Anexos A e D desta Estratégia apresentam cada Área Temática de CT&I da MB, por meio de 
suas motivações estratégicas, da respectiva ação estratégica, do enfoque dos atinentes projetos de 
CT&I, das subáreas e das linhas de pesquisa associadas.
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ANEXO A
DETALHAMENTO DAS ÁREAS TEMÁTICAS DE CT&I

O contido neste Anexo visa apresentar cada Área Temática de CT&I da MB, por meio de suas ações 
e motivações estratégicas, e projetos de CT&I, de modo a possibilitar e facilitar as postulações e 

as deliberações quanto às admissibilidades de projetos de P&D de CT&I, bem como, priorizá-los dentre 
os referidos projetos, atinentes ao Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SCTMB).

1 - SISTEMAS DE COMANDO, CONTROLE, COMUNICAÇÕES, COMPUTAÇÃO, INTELIGÊNCIA, VIGILÂNCIA 
E RECONHECIMENTO (C4ISR):
1.1 - Motivações estratégicas
1.1.1 - Consciência situacional marítima
 Tendo em vista a motivação estratégica de que o País disponha de meios com capacidade de 
exercer vigilância, controle e defesa: das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB); do seu território e do 

seu espaço aéreo, incluídas as áreas continental 
e marítima; devendo ainda manter a segurança 
das Linhas de Comunicações Marítimas (LCM) e 
das linhas de navegação aérea, especialmente no 
Atlântico Sul; isso implica na admissibilidade de 
existência de projetos de P&D de CT&I nacionais que 
contribuam com a Consciência Situacional Marítima 
(CSM) brasileira, relativa aos ambientes de superfície, 
submarino e aéreo; bem como com o aumento 
de conhecimento do meio ambiente operacional 
(marítimo, fluvial e atmosférico) das AJB.
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 Compreende-se por CSM o entendimento dos acontecimentos militares e não militares, 
atividades e circunstâncias, dentro e associadas ao ambiente marítimo, que são relevantes para as 
atuais e futuras ações de um país, onde o ambiente marítimo são os oceanos, mares, baías, estuários, 
rios, regiões costeiras e portos. O conceito de CSM também se refere, mas não está limitado, a segurança 
do tráfego aquaviário, a proteção ao meio ambiente, medidas contra o terrorismo e a salvaguarda da 
vida humana no mar.

 O propósito da CSM é desenvolver a capacidade para identificar as ameaças existentes e 
eventos relevantes, o mais breve e o mais distante possível do País, por meio da integração de dados 
de inteligência, vigilância, observação e sistemas de navegação, interagindo em um mesmo quadro 
operacional.
 Para tal, há a necessidade de haver uma estrutura que englobe a coleta de dados, o 
monitoramento, os sensores dos meios navais e aéreos e a análise correta dos fatos, permitindo 
respostas rápidas, precisas e que contribuam para a CSM brasileira.
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 Além disso, tendo em vista a motivação estratégica no sentido de buscar-se o constante 
aperfeiçoamento da capacidade de comando, controle, monitoramento e do sistema de Inteligência 
dos órgãos envolvidos na Defesa Nacional, isso implica que, no que se refere a projetos de P&D de 
CT&I relativos a sistemas de C4ISR Navais, estes deverão também contemplar a sua interligação com 
outros órgãos envolvidos na Defesa Nacional.

 E o papel da MB perante a CSM brasileira é o de consolidar informações de Inteligência, 
monitoramento, controle, compartilhamento de informações e, caso necessário, ação.

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING SYSTEM - LRIT 



1.1.2 - Dissuasão de forças hostis e tecnologias de monitoramento e controle
Tendo em vista as motivações estratégicas no sentido de:
a) Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres e nos limites das AJB, e impedir-
lhes o uso do espaço aéreo nacional;

b) Desenvolver capacidades de monitorar e controlar o espaço aéreo, o território e as AJB, devendo 
esse desenvolvimento dar-se a partir da utilização de tecnologias de monitoramento a partir de terra, 
marítimo, aéreo e espacial; e que estejam sob inteiro e incondicional domínio nacional;

c) ambos implicam na necessidade de haver capacidades de detecção, de localização e de 
acompanhamento de forças hostis (nos ambientes de superfície, submarino e aéreo) até os limites 
das AJB, a partir da utilização de tecnologias de monitoramento a partir de terra, marítimo, aéreo e 
espacial que estejam sob inteiro e incondicional domínio nacional; e

d) por sua vez, isso também contribui para a admissibilidade de existência de projetos de P&D de CT&I 
nacionais que contribuam com a CSM brasileira, relativa aos ambientes de superfície, submarino e 
aéreo; bem como ao aumento de conhecimento do meio ambiente operacional das AJB, ambos com 
capacidade de interligação com outros órgãos envolvidos na Defesa Nacional.
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1.1.3 - Atuação Operacional Centrada em Redes (Network Centric Warfare - NCW)
a) Os setores espacial e cibernético permitirão, em conjunto, que a capacidade de visualizar o próprio 
País não dependa de tecnologia estrangeira e que as três Forças, em conjunto, possam atuar em rede, 
instruídas por monitoramento que se faça também a partir do espaço;

b) Deve-se desenvolver o repertório de práticas e de capacitações operacionais dos combatentes, para 
atender aos requisitos de monitoramento/ controle, mobilidade e presença; especificamente no que se 
refere ao requisito de que cada combatente deve contar com meios e habilitações para atuar em rede, 
não só com outros combatentes e contingentes de sua própria Força, mas também com combatentes 
e contingentes das outras Forças;
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d) As tecnologias de comunicações, inclusive com os veículos que monitorem a superfície da terra e do 
mar, a partir do espaço, devem ser encaradas como instrumentos potencializadores de iniciativas de 
defesa e de combate.

1.2 - Ação Estratégica
 Dotar e capacitar a MB, a fim de que ela possa prover o País com a necessária CSM; dissuadir 
forças hostis até os limites da AJB; desenvolver tecnologias nacionais de monitoramento e controle 
que tenham pertinência às AJB e as LCM brasileiras e atuar operacionalmente centrada em redes.

1.3 - Enfoque dos Projetos de CT&I
 São admissíveis projetos de P&D de CT&I que visem e que contribuam com a existência de 
Sistemas e de Subsistemas de C4ISR Navais e que possibilitem a atuação da MB operacionalmente 
centrada em redes (NCW), a partir da utilização de tecnologias sob inteiro e incondicional domínio 
nacional e que possam estar interligados com outros órgãos envolvidos na Defesa Nacional.

c) Deve-se assegurar a tarefa de negação do uso do mar. Para tal, o Brasil contará com Força 
Naval Submarina de envergadura, composta de submarinos convencionais e de submarinos com 
propulsão nuclear. O Brasil manterá e desenvolverá sua capacidade de projetar e de fabricar tanto 
submarinos com propulsão convencional, como com propulsão nuclear. Acelerará os investimentos 
e as parcerias necessários para executar o projeto do submarino com propulsão nuclear. Armará 
os submarinos com mísseis e desenvolverá capacitações para projetá-los e fabricá-los. Cuidará 
de ganhar autonomia nas tecnologias cibernéticas que guiem os submarinos e seus sistemas de 
armas, e que lhes possibilitem atuar em rede com as outras forças navais, terrestres e aéreas; e



2 - DEFESA E SEGURANÇA CIBERNÉTICAS
2.1 - Motivações Estratégicas
 A Estratégia Nacional de Defesa estabelece como Setores Estratégicos: o espacial, o cibernético 
e o nuclear devendo, portanto, serem fortalecidos. No que tange ao Setor Cibernético, o País deve 
dispor de capacidade de opor-se a ataques cibernéticos. Para tal, é essencial possuir e manter, em 
constante aperfeiçoamento, dispositivos e algoritmos de segurança e de defesa cibernéticas, bem 
como, adotar procedimentos, protocolos e processos que minimizem a vulnerabilidade dos sistemas 
navais que possuam suporte de Tecnologias de Informação e de Comunicações (TIC) e permitam os 
seus prontos restabelecimentos.

2.2 - Ação Estratégica - dotar e capacitar a MB em segurança cibernética, a fim de minimizar a 
vulnerabilidade a ataques cibernéticos (defesa cibernética) dos sistemas de interesse do Poder Naval 
que possuam suporte de TIC.

2.3 - Enfoque dos Projetos de CT&I - são admissíveis projetos de P&D de CT&I que visem à segurança 
cibernética e à minimização da vulnerabilidade a ataques cibernéticos (defesa cibernética) dos sistemas 
de interesse do Poder Naval que possuam suporte de TIC, em que estão também incluídos sistemas 
que integrem infraestruturas críticas do País.

51

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil



3 - MEIO AMBIENTE OPERACIONAL
3.1 - Motivação Estratégica
 O País deve dispor de meios com capacidade de exercer vigilância, controle e defesa: das águas 
jurisdicionais brasileiras (AJB); do seu território e do seu espaço aéreo, incluídas as áreas continental 
e marítima; devendo ainda manter a segurança das Linhas de Comunicações Marítimas (LCM) e das 
linhas de navegação aérea, especialmente no Atlântico Sul (em que se inclui também a Antártica).

3.2 - Ação Estratégica
 Aumentar o conhecimento do meio ambiente operacional (marítimo, fluvial e atmosférico) das 
AJB e das LCM, especialmente no Atlântico Sul (em que se inclui a Antártica), para que MB possa prover 
o País a necessária CSM.

3.3 - Enfoque dos Projetos de CT&I
 São admissíveis projetos de P&D de CT&I que visem e que contribuam com o aumento do 
conhecimento do meio ambiente operacional AJB e das LCM, especialmente no Atlântico Sul (em que 
se inclui também a Antártica), para que a MB possa prover o País a necessária CSM.
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4 - NUCLEAR E ENERGIA
4.1 - Motivações Estratégicas
4.1.1 - Em consonância com a busca da paz e da segurança internacionais, o País é signatário do 
Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares e destaca a necessidade do cumprimento 
do seu Artigo VI, que prevê a negociação para a eliminação total das armas nucleares por parte das 
potências nucleares, ressalvando o direito de todos os países ao uso da tecnologia nuclear para fins 
pacíficos. Nesse sentido, o Brasil tem compromisso, decorrente da Constituição e da adesão a Tratados 
Internacionais, com o uso estritamente pacífico da energia nuclear. Entretanto, afirma a necessidade 
estratégica de desenvolver e dominar essa tecnologia. 
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O Brasil precisa garantir o equilíbrio e a versatilidade da sua matriz energética e avançar em áreas, 
tais como as de agricultura e saúde, que podem se beneficiar da tecnologia nuclear. E levar a cabo, 
entre outras iniciativas que exigem independência tecnológica em matéria de energia nuclear, o 
Projeto do Submarino com Propulsão Nuclear.

4.1.2 - Devem ser fortalecidos três setores de importância estratégica: o espacial, o cibernético e o 
nuclear.

4.1.3 - Deve ser completada, no que diz respeito ao Programa de Submarino com Propulsão Nuclear, a 
nacionalização completa e o desenvolvimento em escala industrial do ciclo do combustível (inclusive 
a conversão e o enriquecimento) e da tecnologia da construção de reatores, para uso exclusivo do 
Brasil.



4.1.4 - Deve ser aprimorado o potencial de projetar e construir termelétricas nucleares, com tecnologias 
e capacitações que acabem sob domínio nacional, ainda que desenvolvidas por meio de parcerias com 
Estados e empresas estrangeiras. A energia nuclear seja empregada criteriosamente, e sujeitá-la aos 
mais rigorosos controles de segurança e de proteção do meio ambiente, como forma de estabilizar a 
matriz energética nacional, ajustando as variações no suprimento de energias renováveis, sobretudo 
a energia de origem hidrelétrica; e seja aumentada a capacidade de usar a energia nuclear em amplo 
espectro de atividades (em que estão incluídas as áreas de agricultura e saúde), entendendo-se que 
aí também estão compreendidos projetos estratégicos como: Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) 
e de Dessalinização (DSAL).

4.2 - Ação Estratégica  Desenvolver 
e dominar o uso de tecnologias 
nucleares, para fins pacíficos, e energias 
renováveis, de modo a levar a cabo o 
projeto do submarino com propulsão 
nuclear e a contribuir com o equilíbrio 
e a versatilidade da matriz energética 
brasileira e desenvolver áreas  como as 
de agricultura e saúde.
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EQUIPE RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DA CASCATA PARA O 
ENRIQUECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO



4.3 - Enfoque dos Projetos de CT&I
São admissíveis projetos de P&D de CT&I que:

- No tocante a levar a cabo o Projeto do Submarino com Propulsão Nuclear, contribuam para 
completar a construção do citado tipo de meio naval, observando-se a sua nacionalização completa e o 
desenvolvimento em escala industrial do ciclo do combustível (inclusive a conversão e o enriquecimento) 
e da tecnologia da construção de reatores, para uso exclusivo do Brasil; e

- No que se refere a contribuir com o equilíbrio e a versatilidade da matriz energética brasileira e em 
áreas como as de agricultura e saúde, aprimorem o potencial de projetar e construir termelétricas 
nucleares, com tecnologias e capacitações que acabem sob domínio nacional, ainda que desenvolvidas 
por meio de parcerias com Estados e empresas estrangeiras, sujeitando-a aos mais rigorosos controles 
de segurança e de proteção do meio ambiente; bem como, aumentem a capacidade de usar a energia 
nuclear e renováveis em amplo espectro de atividades (em que estão incluídas as áreas de agricultura 
e saúde), entendendo-se que aí também estão compreendidos os projetos estratégicos como: Reator 
Multipropósito Brasileiro (RMB) e de Dessalinização (DSAL).
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5 - PLATAFORMAS NAVAIS, AERONAVAIS E DE FUZILEIROS NAVAIS
5.1 - Motivações Estratégicas
5.1.1 - Dispor de meios com capacidade de exercer vigilância, controle e defesa: das Águas 
Jurisdicionais Brasileiras (AJB); do seu território e do seu espaço aéreo, incluídas as áreas continental 
e marítima; devendo ainda manter a segurança das Linhas de Comunicações Marítimas (LCM) e das 
linhas de navegação aérea, especialmente no Atlântico Sul.

5.1.2 - Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres e nos limites das AJB, além 
de impedir-lhes o uso do espaço aéreo nacional.

5.1.3 - Levar a cabo, entre outras iniciativas que exigem independência tecnológica em matéria de 
energia nuclear, o Projeto do Submarino com Propulsão Nuclear.

FRAGATA DEFENSORA
PATRULHAMENTO DA ÁREA DO PRÉ-SAL



5.1.4 - Desenvolver a capacidade logística, para fortalecer a mobilidade, sobretudo na região 
amazônica. Daí a importância de se possuir estruturas de transporte e de comando e controle que 
possam operar em grande variedade de circunstâncias, inclusive sob as condições extraordinárias 
impostas pela guerra.

5.1.5 - Cada combatente deve dispor de tecnologias e de conhecimentos que permitam aplicar, em 
qualquer região em conflito, terrestre ou marítimo, o imperativo de mobilidade. É a esse imperativo, 
combinado com a capacidade de combate, que devem servir as plataformas e os sistemas de armas à 
disposição do combatente.
5.1.6 - Assegurar a tarefa de negação do uso do mar. Para tal, o Brasil contará com força naval 
submarina de envergadura, composta de submarinos convencionais e de submarinos com propulsão 
nuclear. O Brasil manterá e desenvolverá sua capacidade de projetar e de fabricar tanto submarinos 
com propulsão convencional, como com propulsão nuclear. 
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Armará os submarinos com mísseis e desenvolverá capacitações para projetá-los e fabricá-los. Acelerará 
os investimentos e as parcerias necessários para executar o projeto do submarino com propulsão 
nuclear. Armará os submarinos com mísseis e desenvolverá capacitações para projetá-los e fabricá-los. 
Cuidará de ganhar autonomia nas tecnologias cibernéticas para serem empregados nos submarinos e 
seus sistemas de armas, e que lhes possibilitem atuar em rede com as outras forças navais, terrestres 
e aéreas

5.1.7 - Assegurar sua capacidade de projeção de Poder. Para tal, a Marinha possuirá, ainda, meios de 
Fuzileiros Navais, em permanente condição de pronto emprego. A existência de tais meios é também 

essencial para a defesa das instalações 
navais e portuárias, dos arquipélagos 
e das ilhas oceânicas nas AJB, para 
atuar em operações internacionais 
de paz e em operações humanitárias, 
em qualquer lugar do mundo. Nas 
vias fluviais, serão fundamentais para 
assegurar o controle das margens 
durante as Operações Ribeirinhas. 
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5.1.8 - A Força Naval de Superfície deve contar tanto com navios de grande porte, capazes de operar e 
de permanecer por longo tempo em alto mar, quanto com navios de porte menor, dedicados a patrulhar 
o litoral e os principais rios navegáveis brasileiros. Requisito para a manutenção de tal esquadra será a 
capacidade da Força Aérea de trabalhar em conjunto com a Aviação Naval, para garantir o controle do 
espaço aéreo no grau desejado, em caso de conflito armado/guerra. 

 Entre os navios de alto mar, a Marinha dedicará especial atenção ao projeto e à fabricação de 
navios de propósitos múltiplos e navios-aeródromos. A Marinha contará, também, com embarcações 
de combate, de transporte e de patrulha, oceânicas, litorâneas e fluviais.

 Serão concebidas e fabricadas de acordo com a mesma preocupação de versatilidade funcional 
que orientará a construção das belonaves de alto mar. A Marinha adensará sua presença nas vias 
navegáveis das duas grandes bacias fluviais, a do Amazonas e a do Paraguai-Paraná, empregando tanto 
navios-patrulha como navios-transporte, ambos guarnecidos por helicópteros adaptados ao regime 
das águas8.

8 Condições fluviométricas das hidrovias.
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5.2 - Ação Estratégica
 Contribuir para que a MB possa ser dotada de plataformas navais, aeronavais e de fuzileiros 
navais para comporem o Poder Naval, conforme as motivações Estratégicas supraestabelecidas.

5.3 - Enfoque dos Projetos de CT&I
São admissíveis Projetos de P&D de CT&I que visem e que contribuam para que a MB possa ser 
dotada de plataformas navais, aeronavais e de fuzileiros navais, conforme as motivações estratégicas 
supraestabelecidas.
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6 - DESEMPENHO DO COMBATENTE
6.1 - Motivações Estratégicas
6.1.1 - desenvolver o repertório de práticas e de capacitações operacionais dos combatentes, para 
atender aos requisitos de monitoramento/controle, mobilidade e presença;

6.1.2 -  cada combatente deve ser treinado para abordar o combate de modo a atenuar as formas 
rígidas e tradicionais de comando e controle, em prol da flexibilidade, da adaptabilidade, da audácia e 
da surpresa no campo de batalha. Esse combatente será, ao mesmo tempo, um comandado que sabe 
obedecer, exercer a iniciativa, na ausência de ordens específicas, e orientar-se em meio às incertezas 
e aos sobressaltos do combate - e uma fonte de iniciativas - capaz de adaptar suas ordens à realidade 
da situação mutável em que se encontra; e
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6.1.3 - o militar brasileiro precisa ser qualificado para dominar as tecnologias e as práticas operacionais, 
de modo a identificar-se com as peculiaridades e características geográficas exigentes ou extremas que 
existem no País. Só assim realizar-se-á, na prática, o conceito de flexibilidade, dentro das características 
do território nacional e da situação geográfica e geopolítica do Brasil.

6.2 - Ação Estratégica
 Contribuir para que a MB possa ser dotada de combatentes que atendam às capacitações 
necessárias, que visem o incremento de eficácia, de eficiência e de capacidade de sobrevivência dos 
combatentes.

6.3 - Enfoque dos Projetos de CT&I
 São admissíveis projetos de P&D de CT&I que visem e que contribuam com o incremento de 
eficácia, de eficiência e de sobrevivência dos combatentes.



7 - DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA, RADIOLÓGICA E ARTEFATOS EXPLOSIVOS (DefNBQRe)
7.1 - Motivações Estratégicas:
7.1.1 - que o País deve dispor de estrutura ágil, capaz de prevenir ações terroristas e de conduzir 
operações de contraterrorismo, isso implica que também haja a necessidade de que o País disponha 
de meios que também contribuam com os mesmos propósitos;
7.1.2 - considerando-se que as ações terroristas podem abranger também ameaças oferecidas por 

armas químicas, biológicas ou 
pelas conhecidas "bombas sujas", 
há também a necessidade de que 
essa estrutura ágil também tenha 
a capacidade de neutralizar ou 
minimizar os danos decorrentes 
dessas ameaças; e

7.1.3 - além disso, há também a 
necessidade de se considerar a 
possibilidade de ocorrência de 
incidentes ou acidentes relacionados 
ao emprego (desenvolvimento, 

operação e descomissionamento) de instalações que empreguem materiais nucleares, biológicos, 
químicos e radiológicos.
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7.2 - Ação Estratégica
 Contribuir para que a MB possa ser dotada de instrumentos de defesa que atendam as 
motivações  estratégicas supraestabelecidas e que se contraponham a tais ameaças.

7.3 - Enfoque dos Projetos de CT&I
 São admissíveis Projetos de P&D de CT&I que visem e que contribuam para o estabelecimento 
de uma estrutura ágil e meios capazes de prevenir ações terroristas; de conduzir ações de 
contraterrorismo; e que visem a se contrapor à ocorrência de incidentes ou acidentes relacionados 
ao emprego (desenvolvimento, operação e descomissionamento) de instalações que empreguem 
materiais nucleares, biológicos, químicos, radiológicos e artefatos explosivos.
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ANEXO B

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SCTMB

A estrutura do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SCTMB) é organizada em 
rede, sendo a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM) 

o Órgão de Direção Setorial da Marinha do Brasil para os assuntos ligados à CT&I, situado próximo ao 
topo da Cadeia de Comando da MB e em círculo hierárquico compatível com as Autoridades de CT&I 
das demais Forças Singulares e demais Organizações extra-MB vinculadas ao tema.
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o domínio do conhecimento e de tecnologias 
que atendam ao Poder Naval;

a adoção de modelo de gestão que busque
o incremento nas  atividades de CT&I;

o estabelecimento de um ambiente favorável à
inovação e à competitividade industrial;

a disseminação das atividades de CT&I, contribuindo
para o aumento da visibilidade e reconhecimento da MB
perante os públicos interno e externo; e

a proteção da propriedade intelectual de CT&I

a nacionalização de sistemas e equipamentos;

 Dessa maneira, obtêm-se maior relevância da CT&I para o atingimento da autonomia e da 
superioridade tecnológica do Poder Naval, direcionando esforços aos Objetivos Estratégicos de CT&I 
definidos doutrinariamente que, em síntese, buscam: 
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 Um requisito essencial para a organização do SCTMB é dispor de parcerias e o intercâmbio 
de conhecimentos, não só entre as organizações da MB partícipes do SCTMB, mas também entre as 
Organizações homólogas de outras Forças Singulares e de Órgãos extra- MB, das Fundações vinculadas
à atividade de CT&I, da Indústria e da Academia, visando à atualização tecnológica e à inovação 
sustentável e durável, com base nos conceitos consagrados da “Tríplice Hélice”.

 O SCTMB é composto por diversas Organizações Militares da MB, entre as quais se destacam: 
o Estado-Maior da Armada (EMA), Órgão de Direção-Geral da Marinha; os Órgãos de Direção Setorial; 
as ICT-MB, em que se destacam o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) e o Centro 
Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ); as Diretorias Especializadas da Marinha (DE), 
encarregadas de estabelecer os requisitos técnicos dos sistemas e equipamentos em desenvolvimento 
na Marinha; empresas com vínculos com a MB; e as Fundações de Apoio à CT&I vinculadas à MB.



ANEXO C

GOVERNANÇA DE CT&I DA MB

A Governança de CT&I da MB é exercida pelo Estado-Maior da Armada (EMA), tendo a Diretoria-
Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM) como seu órgão executivo 

central.

 Como Órgão de Assessoria-Geral, há o Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha 
(CONCITEM); e, de Assessoria-Técnica, a Comissão Técnica de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha 
(ComTecCTM). Os Órgãos de Pesquisa e Desenvolvimento são as Instituições de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Marinha do Brasil (ICT-MB).

 O CONCITEM é o Colegiado de mais alto nível de CT&I da MB e é composto pelos Órgãos de 
Direção Setorial da Marinha, sendo presidido pelo Chefe do Estado-Maior da Armada.

 A ComTecCTM é o Colegiado Técnico de CT&I da MB, que assessora o CONCITEM, e é composto 
pelos representantes dos Órgãos de Direção Setorial da Marinha; pelas ICT-MB, dentre as quais se 
destacam o CTMSP e o CTMRJ; pelas Diretorias Especializadas da MB; e por outras organizações 
convidadas pela MB; sendo presidida pelo Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da 
Marinha.
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SISTEMA DE CT&I DA MB

ODS CONCITEM

ICT

DIRETORIAS
ESPECIALIZADAS

ComTecCTMDGDNTM
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISA

ANEXO D

Sistemas de
Comando,
Controle,
Comunicações,
Computação,
Inteligência,
Vigilância e
Reconhecimento
(C4ISR)

- Consciência
Situacional
Marítima (CSM);

- Sistemas e de
Subsistemas de
C4ISR Navais; e

- Atuação
Operacional em
Redes (Network
Centric Warfare - NCW).

ÁREA TEMÁTICA
DE CT&I
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Contraterrorismo, Segurança, Guerra 
Assimétrica e Expedicionária:
- Comportamento espectral de alvos;
- Processamento de imagens;
- Propriedades mecânicas e acústicas de 
materiais;
- Propriedades ópticas e espectroscopia de 
materiais;
- Propriedades térmicas de materiais;
- Materiais e componentes magnéticos;
- Materiais e componentes eletro-óticos e 
magneto óticos;
- Materiais fotoelétricos;

DETALHAMENTO DAS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISA 
ABRANGIDAS PELAS ÁREAS TEMÁTICAS DE CT&I
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

- Consciência
Situacional
Marítima (CSM);

- Sistemas e de
Subsistemas de
C4ISR Navais; e

- Atuação
Operacional em
Redes (Network
Centric Warfare - NCW).

Sistemas de
Comando,
Controle,
Comunicações,
Computação,
Inteligência,
Vigilância e
Reconhecimento
(C4ISR)

Contraterrorismo, Segurança, Guerra 
Assimétrica e Expedicionária:
- Rádio propagação;
- Sistemas táticos;
- Sistemas de rastreamento;
- Sistemas de comunicações via satélite;
- Sistemas de comunicação com RF;
- Sistemas de comunicação submarina;
- Monitoramento e controle de área;
- Emprego de tecnologia fotônica; e
- Emprego de redes rádio com protocolo IP.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISA

Sistemas de
Comando,
Controle,
Comunicações,
Computação,
Inteligência,
Vigilância e
Reconhecimento
(C4ISR)

- Consciência
Situacional
Marítima (CSM);

- Sistemas e de
Subsistemas de
C4ISR Navais; e

- Atuação
Operacional em
Redes (Network
Centric Warfare - NCW).

ÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Processos Decisórios:
- Gestão ambiental;
- Gestão em banco de dados;
- Monitoramento e controle de área;
- Sistemas e tecnologias da computação;
- Comunicação, organização e gestão da 
informação e do conhecimento;
- Modelos e arquiteturas para sistemas 
inteligentes;
- Redes de computadores e sistemas distri-
buídos;
- Sistemas de informação;
- Sistemas e métodos de simulação e de 
cenarização;
- Processo de Tomada de Decisão;
- Fusão de dados;
- Inteligência computacional;
- Nanotecnologia computacional;
- Nanodispositivos e nanomateriais;
- Sistemas de controle e automação;
- Sistemas táticos;
- Sistemas de rastreamento;
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Processos Decisórios:
- Sensores e microssistemas;
- Sistemas de comunicações via satélite;
- Sistemas de comunicação com RF; e
- Sistemas de comunicação submarina

Segurança do Tráfego Aquaviário:
- Sensoriamento remoto da atmosfera;
- Estudos e modelagem do tempo e do 
clima;
- Interação biosfera-atmosfera e oceano-
atmosfera;
- Processamento de imagens;
- Sensoriamento remoto aplicado a 
geociências;
- Comportamento espectral de alvos;
- Rádio propagação;
- Tecnologia em sistemas de navegação, 
propulsão e hidrodinâmica;

- Consciência
Situacional
Marítima (CSM);

- Sistemas e de
Subsistemas de
C4ISR Navais; e

- Atuação
Operacional em
Redes (Network
Centric Warfare - NCW).

Sistemas de
Comando,
Controle,
Comunicações,
Computação,
Inteligência,
Vigilância e
Reconhecimento
(C4ISR)
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Segurança do Tráfego Aquaviário:
- Tecnologia em sistemas de registro, 
controle e simuladores;
- Gestão em banco de dados;
- Sistemas táticos;
- Sistemas de rastreamento;
- Sistemas de comunicação com RF;
- Sistemas de comunicações via satélite; e
- Sistemas de controle e automação.

- Consciência
Situacional
Marítima (CSM);

- Sistemas e de
Subsistemas de
C4ISR Navais; e

- Atuação
Operacional em
Redes (Network
Centric Warfare - NCW).

Sistemas de
Comando,
Controle,
Comunicações,
Computação,
Inteligência,
Vigilância e
Reconhecimento
(C4ISR)
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Defesa e Segurança
Cibernéticas

- Segurança
Cibernética; e
- Defesa Cibernética.

Automação:
- Controle de sistemas dinâmicos;
- Identificação de sistemas;
- Modelagem e otimização de sistemas;
- Robótica;
- Sistemas de manufatura; e
- Sistemas inteligentes.

Engenharia de Computação:
- Sistemas de informação;
-Governança da Tecnologia da 
Informação (TI), modelagem
e gerência de sistemas de informação;
- Gestão da informação;
- Segurança da informação;
- Segurança de redes de computadores;
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISA
ÁREA TEMÁTICA

DE CT&I
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Defesa e Segurança
Cibernéticas

- Segurança
Cibernética; e
- Defesa Cibernética.
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Engenharia de Computação:
- Modelos analíticos de simulação;
- Sistemas de computação gráfica;
- Processamento de imagens e visão com-
putacional;
- Sistemas distribuídos;
- Computação paralela;
- Sistemas inteligentes/inteligência 
computacional;
- Codificação de sistemas criptográficos;
- Códigos/decodificação turbo;
- Teoria da informação quântica;
- Sistemas de computação quântica;
- Processamento quântico da informação;
- Distribuição quântica de chaves;
- Avaliação de segurança de sistemas; e
- Complexidade computacional.

OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Defesa e Segurança
Cibernéticas

- Segurança
Cibernética; e
- Defesa Cibernética.

Engenharia Elétrica:
- Compatibilidade eletromagnética;
- Conversão eletromecânica de energia
- Sensores e atuadores;
- Circuitos elétricos, magnéticos e 
eletrônicos;
- Sistemas elétricos/eletrônicos de 
potência;
- Sistemas e controles eletrônicos/
industrial;
- Rádio definido por software;
- Aplicações de transmissão adaptativa;
- Dispositivos semicondutores;
- Aplicações em eletrônica, optoeletrônica, 
fotônica e microeletrônica;
- Instrumentação e medidas elétricas, 
magnéticas,
eletrônicas, biomédica e microeletrônica;
- Novos materiais;
- Projetos de circuitos integrados; e
- Sensores e atuadores.
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Defesa e Segurança
Cibernéticas

- Segurança
Cibernética; e
- Defesa Cibernética.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Telecomunicações e Telemática:
- Aplicações em Redes de Comunicações;
- Planejamento e gerência de sistemas de 
telecomunicações;
- Arquitetura, topologia, interconexão e 
segurança em redes;
- Antenas e propagação;
- Compatibilidade eletromagnética;
- Redes e comunicações ópticas;
- Comunicações móveis;
- Dispositivos e circuitos de micro-ondas;
- Modulação digital;
- Processamento digital de fala;
- Processamento digital de sinais;
- Reconhecimento de padrões;
- Melhorias na performance de transmissão 
de sinais
digitais utilizando a técnica forward error 
correction (FEC)
(Viterbi, Reed-Solomon etc.); e
- Aplicações em redes neurais artificiais.



Defesa e Segurança
Cibernéticas

- Segurança
Cibernética; e
- Defesa Cibernética.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Física Geral:
- Métodos matemáticos da Física;
- Ótica, entrelaçamento e polarização da 
luz;
- Física clássica, quântica, mecânica de 
partículas e campos;
-Caracterização e medidas de 
emaranhamento (entanglement);
- Eletricidade e magnetismo, campos e 
partículas carregadas;
- Simulação de circuitos quânticos;
- Propriedades e caracterização de canais 
quânticos para transporte e validação da 
comunicação segura;
- Aplicações em ótica quântica;
- Aplicações em teleportação quântica; e
- Aplicações em mecânica quântica.
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Meio Ambiente
Operacional

- Meio ambiente
operacional (marítimo, fluvial
e atmosférico) que 
influenciam os meios navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais; ou que contribuam 
com a CSM brasileira.

Oceanografia:
- Circulação e caracterização de massas 
de água;
- Modelagem numérica oceanográfica e 
assimilação de dados;
- Monitoramento do nível médio do mar 
para a previsão de eventos extremos;
-Modelagem acoplada oceano-
atmosfera;
- Observações oceânicas em larga escala, 
a partir de redes de instrumentos fixos e 
derivantes;
- Previsões especiais do clima;
-Monitoramento de múltiplos estressores 
na Zona Costeira; 
- Tecnologia oceânica, em face à 
crescente demanda de
dados obtidos a partir de veículos 
autônomos e plataformas
sub-superficiais (AUVs, flutuadores Argo, 
gliders, etc.)**
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Meio Ambiente
Operacional

- Meio ambiente
operacional (marítimo, 
fluvial e atmosférico) que 
influenciam os meios 
navais, aeronavais e de 
fuzileiros navais; ou que 
contribuam com a CSM 
brasileira.
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Oceanografia:
- infraestrutura e tecnologia de apoio 
às operações oceânicas (navios, 
observatórios oceânicos etc.)
- Monitoramento ambiental; e
- Interação oceano-atmosfera.

Biotecnologia Marinha:
- Bioincrustação e biocidas;
- Bioprospecção da biodiversidade 
marinha;
- Corrosão; e
- Bioluminescência.

Acústica Submarina:
- Processamento de sinais acústicos;
- Comunicações submarinas por método 
acústico;
- Paisagem acústica submarina; e
- Propagação acústica submarina

OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I
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Meio Ambiente
Operacional

- Meio ambiente
operacional (marítimo, 
fluvial e atmosférico) que 
influenciam os meios 
navais, aeronavais e de 
fuzileiros navais; ou que 
contribuam com a CSM 
brasileira.

Geologia, Geoquímica e Geofísica 
Marinha:
- Caracterização do fundo marinho; e
- Transporte de sedimentos e 
sedimentação.

Biologia Marinha:
- Bioinvasão e espécies invasoras; e
- Avaliação de impactos ambientais nos 
ecossistemas marinhos.

Engenharia Oceânica:
- Correntes de maré; e
- Refração, difração e reflexão de ondas 
de gravidade.

Tecnologia Oceânica:
- Veículos submarinos autônomos e 
plataformas subsuperfície;
e
- Infraestrutura e tecnologia de apoio 
às operações oceânicas.
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DE CT&I
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Meio Ambiente
Operacional

- Meio ambiente
operacional (marítimo, 
fluvial e atmosférico) que 
influenciam os meios 
navais, aeronavais e de 
fuzileiros navais; ou que 
contribuam com a CSM 
brasileira.

Meteorologia:
- Modelagem numérica meteorológica 
e assimilação de dados;
- Previsão meteorológica;
- Propagação eletromagnética; e
- Interação oceano-atmosfera.

Hidrografia:
- Correção maregráfica.

Sensoriamento Remoto:
- Computação de alta performance;
- Desenvolvimento de algoritmos; e
- Monitoramento do espaço oceânico.

Cartografia:
- Cartografia náutica.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Nuclear e Energia - Geração de energia
nucleoelétrica a
ser empregada em
meios navais e em
usinas termoelétricas
nucleares;
- Emprego da energia 
nuclear
em áreas ligadas à 
agricultura e saúde;
- Energias alternativas; e
- Segurança Nuclear.

Combustíveis e Materiais Nucleares 
Avançados:
- Reator nuclear integrado;
- Reator nuclear com sistemas passivos de 
segurança;
- Sistemas e processos de gerenciamento 
de rejeitos radioativos;
- Instrumentação nuclear; e
- Dispositivo de inspeção remota de soldas 
em processos de fabricação e manutenção 
de reatores nucleares.

Segurança Alimentar (Irradiação de 
Alimentos):
- Técnicas e processos para prolongar a 
validade para consumo de carnes, frutas 
verduras e legumes por
intermédio da irradiação de alimentos.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Nuclear e Energia - Geração de energia
nucleoelétrica a
ser empregada em
meios navais e em usinas 
termoelétricas nucleares;
- Emprego da energia 
nuclear em áreas ligadas à
agricultura e saúde;
- Energias alternativas; e
- Segurança Nuclear.

Radiações Ionizantes na Saúde, Biologia e 
Agricultura:
- Utilização da radiação ionizante 
para o desenvolvimento de vacinas, 
biorremediadores, probióticos, moléculas
radioativas para diagnóstico e terapia e 
biossegurança
alimentar; e
- Banco de Tecidos Biológicos, Biofotônica 
e Laser, Braquiterapia, Dosimetria 
das Radiações Pré-Clínica e Clínica, 
Farmacologia, Hidrogel, Imagem 
Molecular, Imagem Pré-Clínica, Medicina 
Nuclear, Pesquisa Clínica, Radiofarmácia, e 
Toxicologia.

Energias Sustentáveis/Alternativas:
- Eletroquímica e Catálise, Energia da 
Biomassa, Energia Solar Fotovoltáica, 
Estudos de Confiabilidade, Hidrogênio
e Células a Combustível.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Nuclear e Energia - Geração de energia
nucleoelétrica a
ser empregada em
meios navais e em
usinas termoelétricas
nucleares;
- Emprego da energia 
nuclear em áreas ligadas à
agricultura e saúde;
- Energias alternativas; e
- Segurança Nuclear.

Materiais Avançados:
-Biomateriais, Caracterização de 
Materiais. Compósitos, Cristais e Fibras 
Monocristalinas, Materiais Cerâmicos, 
Materiais Fotônicos, Materiais Metálicos, 
Materiais
Nucleares, Materiais Poliméricos, 
Metalurgia Extrativa, Metalurgia Física, 
Processos de Transformação de Materiais, 
Tratamento de Superfície, Vidros e 
vitrocerâmicos.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Plataformas navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais

Plataformas navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais

Plataformas:
- Navios e embarcações e seus sistemas;
- Carros de combate e seus sistemas;
- Aeronaves e seus sistemas;
- Submarinos e seus sistemas;
- Satélite;
- Blindagem estrutural e eletromagnética;
- Sistemas não-tripulados (aéreos, 
superfície e submarino);
- Controle e monitoramento de propulsão, 
auxiliares e Controle de Avarias;
- Simulação computacional;
- Automação e controle;
- Robótica;
- Instrumentação; e
- Sistemas de monitoração de baterias 
para submarinos.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Plataformas navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais

Plataformas navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais

Materiais Especiais:
- Materiais energéticos para propulsão e 
cabeças de combate de mísseis, foguetes e 
torpedos;
- Materiais absorvedores de energia 
eletromagnética;
- Metamateriais;
- Materiais compósitos;
- Materiais cerâmicos; e
- Materiais orgânicos para monitoramento 
seletivo de gases e remoção de 
contaminantes.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Plataformas navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais

Plataformas navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais

Sensores e Sistemas de Armas:
- Radar;
- Sistemas de guerra eletrônica e IFF;
- Sistemas ópticos e optrônica;
- Sistemas para ações de reconhecimento;
- Sensoriamento e controle remoto;
- Simulação, emulação e medidas de ataque 
eletrônico e de contramedidas eletromag-
néticas;
- Instrumentação para auxílio a navegação;
- Controle inercial;
- Plataformas Estabilizadas;
- Guerra de Minas;
- Engenharia de explosivos;
- Sistemas lançadores;
- Munição inteligente;
- Laser e suas aplicações;
- Canhões;
- Foguetes;
- Mísseis;
- Torpedos de treinamento, classificação de 
alvos e de combate;
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Plataformas navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais

Plataformas navais, 
aeronavais e de fuzileiros 
navais

Sensores e Sistemas de Armas:
- Munições e munições verdes;
- Armas não-letais;
- Sensores eletrônicos para monitoramento 
de ambientes confinados;
- Sistemas de guerra acústica;
- Sistemas de sonares ativos e passivos;
- Sistema de instrumentação e aquisição de 
dados acústicos, magnéticos, elétricos e de 
pressão;
- Alvos para calibração e treinamento;
- Sistemas de despistamento e camuflagem;
- Armamentos portáteis; e
- Localização acústica de disparos de arma de 
fogo.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempenho do
Combatente

- Capacitações operacionais 
dos combatentes; e
- Incremento da eficácia, da 
eficiência e da capacidade 
de sobrevivência dos
combatentes.

Avaliação Operacional e 
Pesquisa Operacional:
- Desempenho Humano e Saúde;
- Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica;
- Engenharia Mecânica;
- Física;
- Engenharia Eletrônica;
-Engenharia de Produção:
- Pesquisa Operacional;
- Ergonomia; e
- Higiene e Segurança do 
Trabalho.

Engenharia Sanitária:
- Estudos e caracterização de 
tratamentos e aproveitamento
de resíduos voltados para a saúde 
do combatente
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempenho do
Combatente

- Capacitações operacionais 
dos combatentes; e
- Incremento da eficácia, da 
eficiência e da capacidade 
de sobrevivência dos
combatentes.

Ciência da computação:
- Modelos analíticos de simulação;
- Linguagens de Programação;
- Engenharia de Software;
- Banco de Dados;
- Sistemas de Informação; e
- Bioinformática.

Outros:
- Engenharia têxtil

Biomedicina:
- Bioengenharia;
- Biofísica Celular;
- Biofísica molecular;
- Engenharia Médica;
- Pesquisas com Biomateriais e Materiais 
Biocompatíveis;
- Pesquisas em Bioestatística; e
- Pesquisas em Bioinformática.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempenho do
Combatente

- Capacitações operacionais 
dos combatentes; e
- Incremento da eficácia, da 
eficiência e da capacidade 
de sobrevivência dos
combatentes.

Cirurgia:
- Cirurgia experimental;
- Cirurgia Plástica e Restauradora;
- Cirurgia Traumatológica; e
- Neurocirurgia

Farmácia:
- Análise e Controle de Medicamento;
- Bromatologia;
- Farmacognosia;
- Farmacologia Bioquímica e Molecular;
- Farmacologia Clínica;
-Medicamentos e suplementos 
alimentares utilizando nanotecnologia;
- Neuropsicofarmacologia;
-Produção de Medicamentos,  
Biomedicamentos,
Suplementos Alimentares e Produtos para 
a Saúde;
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempenho do
Combatente

- Capacitações operacionais 
dos combatentes; e
- Incremento da eficácia, da 
eficiência e da capacidade 
de sobrevivência dos
combatentes.

Farmácia:
-Medicamentos e produtos para 
tratamento de radioacidentados;
-Medicamentos e produtos para 
tratamento de doenças negligenciadas;
-Produção de Rações Operativas 
e Suplementos para Aumento de 
Performance; e
- Toxicologia.

Genética:
- Genética Animal;
- Genética humana e médica;
-Genética Molecular e de Micro-
organismos;
- Genética Vegetal; e
- Mutagênese.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempenho do
Combatente

- Capacitações operacionais 
dos combatentes; e
- Incremento da eficácia, da 
eficiência e da capacidade 
de sobrevivência dos
combatentes.

Medicina Operativa:
- Educação Física;
- Medicina de Catástrofe;
- Medicina Preventiva;
- Prevenção do uso indevido de substâncias 
psicoativas para o pessoal;
-Psicologia Aplicada à Área Operativa, 
enfocando a capacidade para tomar 
decisões e o gerenciamento de estresse em 
situações de combate e Seleção de Perfis; e
- Simulação Médica.

Microbiologia:
-Biologia e Fisiologia dos Micro-organismos; 
e
- Microbiologia Aplicada.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempenho do
Combatente

- Capacitações operacionais 
dos combatentes; e
- Incremento da eficácia, da 
eficiência e da capacidade 
de sobrevivência dos
combatentes.

Pesquisa Clínica ou Ensaio Clínico:
- Farmacogenômica;
- Fisiologia Clínica e do Esforço;
- Pesquisas com Medicina Regenerativa; e
-Pesquisas em Biomonitoramento e 
Toxicologia em seres humanos.

Educação:
- Fundamentos da Educação;
- Administração Educacional;
- Planejamento e Avaliação Educacional;
- Ensino e Aprendizagem;
- Currículo;
- Orientação e Aconselhamento; e
- Ensino à Distância (EAD).

Inteligência Artificial em Educação 
(Learning Analytcs):
- Realidade virtual e realidade aumentada 
em Educação; e
- Filmagem aérea, terrestre e submarina 
por Drones,
visando a preparação de vídeos 
instrucionais.

96



OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempenho do
Combatente

Banco de dados de produtos, 
componentes e objetos liberadores de 
gases ou vapores tóxicos em ambientes 
confinados.
- Controle e remoção de gases ou vapores 
tóxicos em ambientes confinados.

Química:
- Espectroscopia; e
- Química Analítica.

Engenharia Química:
- Processos industriais de Engenharia 
Química;
- Operações industriais e equipamentos 
para Engenharia Química: operações de 
separação de misturas; e
- Tecnologia Química.

- Capacitações operacionais 
dos combatentes; e
- Incremento da eficácia, da 
eficiência e da capacidade 
de sobrevivência dos
combatentes.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Desempenho do
Combatente

- Capacitações operacionais 
dos combatentes; e
- Incremento da eficácia, da 
eficiência e da capacidade 
de sobrevivência dos
combatentes.

Engenharia Química:
Metodologia, procedimentos e práticas 
para a avaliação dos Fatores Humanos e 
quantificação da confiabilidade humana
para aplicação em análises de segurança.

Psicologia:
- Psicologia experimental: Processos 
cognitivos e atencionais.

Psicologia Cognitiva:
- Psicologia do Ensino e da Aprendizagem: 
Treinamento de Pessoal; e
- Psicologia do Trabalho e Organizacional: 
Treinamento e Avaliação, Fatores Humanos 
no Trabalho e Planejamento Ambiental e 
Comportamento Humano.
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Defesa Nuclear, Biológica, 
Química, Radiológica 
e Artefatos Explosivos 
(DefNBQRe)

- Estruturas
organizacionais,
instrumentos e
equipamentos de
DefNBQRe.

Engenharia Nuclear:
- Aplicações Industriais de Radioisótopos;
- Descontaminação química, radiológica e 
nuclear do indivíduo e meio ambiente;
- Investigação de possíveis agentes NBQR 
com potencial nocivo ao ambiente; e
- Métodos de análise de substâncias 
utilizadas como agente NBQR com potencial 
nocivo ao ambiente.

Química:
- Síntese Orgânica;
- Química dos produtos naturais; e
- Química Analítica.

Engenharia Sanitária

Farmácia
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OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Defesa Nuclear, 
Biológica, Química, 
Radiológica e Artefatos 
Explosivos (DefNBQRe)

- Estruturas 
organizacionais, 
instrumentos e
equipamentos de 
DefNBQRe.

Toxicologia:
- Investigação de metodologias de avaliação 
toxicológica (humano/ambiental); e
-Monitoramento ambiental/fauna/flora com 
objetivo de diferenciar agentes de guerra de 
substâncias preexistentes.

Microbiologia:
- Detecção de microrganismos possíveis de 
serem utilizados como agente biológico com 
potencial nocivo ao ambiente; e
- Monitoramento de microrganismo através 
da utilização de técnicas de biologia celular 
e molecular. 

Epidemiologia - Vigilância epidemiológica 
de potenciais agentes de bioterrorismo.

Bioquímica

100



OBJETIVOS SUBÁREAS E LINHAS DE PESQUISAÁREA TEMÁTICA
DE CT&I

Defesa Nuclear, 
Biológica, Química, 
Radiológica e Artefatos 
Explosivos (DefNBQRe)

- Estruturas  
organizacionais, 
instrumentos e
equipamentos de 
DefNBQRe.

Defesa Nucleares e Radiológica 
(identificação e monitoramento de áreas e 
instalações):
- Instrumentação para medida e controle de 
radiação;
- Aplicações industriais de radioisótopos;
- Desintegração nuclear e radioatividade;
- Propriedades de núcleos específicos; e
- Reações nucleares e espalhamento.

101

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil



SIGLAS

AJB - Águas Jurisdicionais Brasileiras 
AEN - Ações Estratégicas Navais 
BID - Base Industrial de Defesa 
CENAV -  Concepção Estratégica Naval
CIT - comissão intergestores bipartite
C4ISR - Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Inteligência, Vigilância e 
Reconhecimento.
CF - Constituição Federal
ComTecCTM - Comissão Técnica de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha 
CONCITEM - Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha
CGCFN - Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
ComOpNav - Comando de Operações Navais 
CT&I - Ciência Tecnologia e Inovação
CSM - Consciência Situacional Marítima 
DSAL - Dessalinização 
DSAM - Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha
DefNBQRe - Defesa Nuclear, Biológica, Química, Radiológica e Artefatos Explosivos 
DGDNTM - Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha
DGMM - Diretoria-Geral do Material da Marinha
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SIGLAS
DGN - Diretoria-Geral de Navegação
END - Estratégia Nacional de Defesa
ENCTI - Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação
LBDN - Livro Branco da Defesa Nacional 
LCM - Linhas de Comunicações Marítimas
ICT - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
ICT-MB -  Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação da Marinha do Brasil 
INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
MB - Marinha do Brasil
NCW - Network Centric Warfare - NCW
NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica
PCTIDN - Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional 
PDCTM - Plano de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Marinha 
PEM - Plano Estratégico da Marinha
PND - Política Nacional de Defesa 
P&D - Pesquisa e Desenvolvimento 
RMB - Reator Multipropósito Brasileiro 
SCTMB - Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil
SGM - Secretaria- Geral da Marinha 
SPAN - Sistemática de Planejamento de Alto Nível 
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