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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINOS

Em Itaguaí, no Rio de Janeiro, as obras da 
nova Base Naval e dos Estaleiros de 
Construção e Manutenção dos submarinos 
evoluem com excelência, consolidando o 
Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos da Marinha do Brasil.

ITAGUAÍ –  RJ

O  projeto Prosub-EBN é de responsabilidade de parcerias entre iniciativa pública e 

privada, que engloba grandes empresas do mercado nacional e internacional, sob a 

coordenação da Marinha do Brasil.

DCNS -O grupo francês  tem mais de 350 anos de experiência na construção de navios 

de guerra e é uma das líderes mundiais no setor. Pelo acordo do Prosub, a DCNS garante 

ao Brasil a transferência da mais moderna tecnologia na construção de submarinos.

 

Odebrecht - É a grande parceira nacional da Marinha e participa do projeto em duas 

frentes. A Odebrecht Infraestrutura é responsável pelas obras civis e industriais 

da Ufem e do EBN. Outro braço da corporação – a Odebrecht Defesa e Tecnologia 

– participa da própria construção dos submarinos. Para essa finalidade específica, 

Odebrecht e DCNS constituíram em sociedade a Itaguaí Construções Navais. O 

grupo Odebrecht, fundado em 1944, é a maior exportadora brasileira de serviços, 

empregando mais de 100 mil pessoas em obras de infraestrutura, construção, energia 

e mineração em todo o mundo.

 

Nuclep - A Nuclebras Equipamentos Pesados detém a tecnologia de fabricação de 

componentes para a indústria nuclear e moldará as chapas metálicas usadas pela Ufem 

na estrutura externa dos submarinos.

Marinha do Brasil - É a coordenadora do projeto. A Coordenadoria do Programa de 

Desenvolvimento de Submarino de Propulsão Nuclear (Cogesn) acompanha as 

empresas comissionadas em todo o processo de construção do complexo industrial 

naval e dos submarinos, numa gestão integrada. É missão da Marinha, prevista na 

Constituição Brasileira, preparar e empregar o poder naval na defesa do país e dos 

poderes constitucionais.

OS PARCEIROS 
DO ACORDO

Há mais de trinta anos, a Marinha do Brasil acalenta o sonho de ter um submarino 
com propulsão nuclear, tendo sido desenvolvidos muitos estudos para isso, desde a 
década de 1970. Por sua capacidade de ocultação, os submarinos são considerados 
os mais e�cazes meios de dissuasão naval, e, ainda com maior efeito, os de 
propulsão nuclear. 

Quando lançada, em 2008, a Estratégia Nacional de Defesa determinou que o Brasil 
tivesse uma “força naval de envergadura”, incluindo submarinos com propulsão 
nuclear. Foi, então, que, �nalmente, com a assinatura de um acordo entre o Brasil 
e a França, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) começou a 
transformar o sonho em realidade. 

Cinco novos submarinos serão construídos no País, sendo um deles com 
propulsão nuclear. Contando com a parceria do estaleiro francês DCNS (Direction 
des Constructions Navales Services), o PROSUB proporciona aos brasileiros a 
capacitação em projetos de submarinos e a oportunidade de o País desenvolver de 
forma autônoma uma série de novas tecnologias.

Em Itaguaí, a criação de uma nova base naval e dos estaleiros para construção 
e manutenção dos novos submarinos – o chamado PROSUB-EBN – representa a 
consolidação do Programa.  Já em 2013, em cumprimento a um rigoroso cronograma, 
foi inaugurada a primeira etapa – a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM), onde são produzidas, montadas e instaladas as estruturas internas, 
tubulações, dutos, suportes, sistemas e equipamentos dos submarinos.

A conclusão do prédio principal do estaleiro de construção é considerada um 
segundo grande marco da evolução do Programa. Trata-se de um edifício de 
grandes proporções que exigiu soluções de engenharia um tanto complexas. Nele 
ocorrerá a fase �nal da construção dos cinco submarinos do PROSUB. 

Depois do estaleiro de construção, serão concluídas as obras do estaleiro de 
manutenção, da base naval e, por último, do complexo radiológico. São desa�os que 
envolvem o esforço, a dedicação e o compromisso de milhares de trabalhadores. 
Também um grande número de empresas – em sua maioria nacionais – participa do 
empreendimento, que se con�gura como o mais relevante para o poder naval do País.
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Versal

O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) foi 
viabilizado a partir de acordos de transferência de tecnologia 
militar �rmados, em 2008 e 2009, entre os governos do Brasil 
e da França.

Para construir o complexo do Estaleiro e Base Naval (EBN) 
e permitir a completa transferência de tecnologia e o 
desenvolvimento da indústria nacional, a Marinha do Brasil 
contratou a empresa estatal francesa DCNS, uma das líderes 
mundiais na área da construção naval.

A DCNS, por sua vez, associou-se à Odebrecht, organização 
multinacional brasileira com larga experiência em projetos de 
grande porte, inclusive nos que envolvem tecnologia nuclear. 
A Odebrecht é a empresa responsável pela construção das 
edi�cações do PROSUB-EBN.

Para mais informações, visite:

www.marinha.mil.br

www.prosubebn.com.br

www.dcns.fr

www.odebrecht.com
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O PROSUB-EBN 
(Estaleiros e Base Naval)

ÁREA
SUL
DO EBN

UFEM

ÁREA NORTE
DO EBN

TÚNEL

ITAGUAÍ –  RJ
I L H A  DA  M A D E I R A

A 3,5 quilômetros da UFEM, essa área, inicialmente, funciona  
como canteiro industrial para as obras dos estaleiros e da área 
sul da base naval. São 103 mil metros quadrados que abrigarão 
um centro de descontaminação radioativa, terminal dos ônibus 
de circulação interna, laboratório de monitoramento ambiental, 
escritórios da área administrativa do programa e um Batalhão 
de Defesa Nuclear, Bacteriológica, Química e Radiológica.

São 487 mil metros quadrados desti-
nados a montagem, lançamento, 
operação e manutenção dos subma-
rinos. Estão divididos em quatro 
grandes áreas: um estaleiro de cons-
trução, um estaleiro de manutenção 
(dos equipamentos e sistemas), a 
base naval e o complexo radiológico. 
O conjunto terá dois píeres de 140 
metros de extensão e duas docas 
com 140 metros, além de o�cinas e 
áreas administrativas e um elevador 
de navios.

Interliga as áreas sul e norte da base 
naval, tendo 703 metros de comprimento 
e 14 metros de diâmetro. Por esse túnel, 
passarão as seções dos submarinos para 
a montagem �nal na área sul. Além de facili-
tar o transporte, permite melhor controle 
de acesso e, consequentemente, maior 
segurança aos estaleiros e base naval.

Indústria de alta tecnologia, onde o casco 
resistente dos submarinos é recheado. 
A UFEM fabrica, monta e instala os 
sistemas, equipamentos, tubulações, 
dutos, suportes e estruturas internas dos 
submarinos. O índice de nacionalização 
dos itens utilizados na sua construção e 
operação chega a 95%. 
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Depois da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, a inaugu-
ração do prédio principal do estaleiro de construção dos submarinos 
representa mais um grande avanço das obras do PROSUB.

Ele compreende um conjunto de áreas industriais, administrativas 
e de apoio, destinado às atividades de integração das seções e 
subseções dos submarinos. Essas são partes do casco, fabricadas 
na NUCLEP (Nuclebrás Equipamentos Pesados) e pré-montadas 
na UFEM.

O prédio principal tem 5.200 metros quadrados de área construída 
– 33 metros de largura, 160 metros de comprimento e 52 metros 
de altura – o su�ciente para abrigar até dois submarinos em 
construção.

Junto ao estaleiro de construção, serão erguidos o estaleiro de manu-
tenção, a base naval e o complexo radiológico. Com dois píeres de 
140 metros de extensão e duas docas, a base naval terá capacidade 
para atracação de navio socorro de submarinos, rebocadores portuá-
rios, lancha de apoio ao mergulho e embarcação de recolhimento 
de torpedos, além dos submarinos.

Para lançamento do submarino ao mar haverá um elevador de 
navios — shiplift — com capacidade para suportar 8 mil toneladas. 

O complexo radiológico, por sua vez, é a área em que serão feitas as 
trocas do combustível nuclear. Equivale a um prédio de 16 andares 
interligado a duas docas secas, especí�cas para os submarinos com 
propulsão nuclear. Há ainda uma unidade móvel, feita em estrutura 
metálica, totalmente blindada, para acesso ao reator instalado 
dentro do submarino. 

Empreendimento de longo prazo, o PROSUB encerra cada etapa 
superando maiores desa�os técnicos e operacionais. Nos três 
primeiros anos de atividade em Itaguaí, a Odebrecht Infraestrutura 
executou a dragagem, o enrocamento, o aterro hidráulico e o cais, 
para viabilizar as obras atuais.

ENGENHARIA 
SOFISTICADA

O contrato entre o Brasil e a França para o Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos tem três premissas básicas: a 
transferência de tecnologia, a nacionalização de equipamentos 
e sistemas e a capacitação de pessoal. Engenheiros e técnicos brasi-
leiros e franceses trabalham em conjunto em diferentes etapas do 
Programa. A transferência tecnológica se dá nas áreas de projeto 
e construção de submarinos e da infraestrutura industrial. Na área 
nuclear toda a tecnologia é brasileira. 

Os contratos �rmados entre a França e o Brasil incluem ainda 
cláusulas de o�set no valor de € 400 milhões. Essas são cláusulas 
referentes à transferência de tecnologia para a Marinha do Brasil 
e empresas brasileiras de modo a promover a nacionalização de 
equipamentos.

Para a construção da UFEM, dos estaleiros e da base naval, foram 
envolvidas mais de seiscentas empresas brasileiras, que garantiram 
a nacionalização de 95% dos componentes e sistemas. 

TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA E 
NACIONALIZAÇÃO
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Os submarinos brasileiros atuais foram construídos no País entre 
as décadas de 1980 e 1990. Agora, os brasileiros além de construir 
estão projetando os novos meios submarinos. O modelo com 
propulsão diesel-elétrica (S-BR) é uma adaptação do francês 
Scorpène - um pouco maior que o original. Isso porque terá uma 
seção intermediária a mais, desenhada por técnicos brasileiros, 
juntamente com a DCNS, para dar maior autonomia e ampliar o 
raio de ação. No total, o S-BR terá 71 metros de comprimento.

Já o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear terá 
cerca de 100 metros de comprimento, 9 metros de diâmetro e 
deslocamento de 6 mil toneladas. Poderá mergulhar a 350 metros 
de profundidade. A planta de propulsão, desenvolvida pelo Centro 
Tecnológico da Marinha em São Paulo, garantirá a navegação à 
velocidade acima de 20 nós.

O submarino com propulsão nuclear tem vasto alcance, sendo ideal 
para a dissuasão em águas profundas, mais distantes da costa. Sua 
principal característica, no entanto, é a autonomia: enquanto o 
submarino convencional precisa vir à superfície constantemente, o 
de propulsão nuclear pode �car submerso por tempo indeterminado, 
conforme as condições da tripulação e o estoque de suprimentos. 
Isso di�culta em muito a sua detecção.

Do ponto de vista tecnológico e logístico, o submarino com propulsão 
nuclear é o mais complexo meio já construído pelo homem. 

OS SUBMARINOS E A 
PROPULSÃO NUCLEAR

D E S LO C A M E N TO

AU TO N O M I A

P RO F U N D I DA D E

6 mil toneladas
Ilimitada
350 m

D E S LO C A M E N TO

AU TO N O M I A

P RO F U N D I DA D E

2 mil toneladas
50 dias de mar
300 m
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