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Brasil no seleto grupo de países 

construtores de submarinos nucleares

No município de Itaguaí, estado do Rio 
de Janeiro, a construção de um dos 

principais empreendimentos do Brasil 
na área de defesa já é uma realidade. 

Trata-se do Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos, o Prosub-EBN.

“A transferência de tecnologia, 
envolvendo diversas áreas 

do conhecimento inerentes à 
construção dos submarinos, 

tornará o Brasil apto a desenvolver 
os seus próprios projetos.”

“O acordo de 
transferência 

entre o Brasil e 
a França inclui, 
por obrigação 
contratual, 

a nacionalização 
de parte dos 

equipamentos 
e peças dos 

submarinos.”

U m estaleiro, uma Base Naval e uma Unidade de Fabricação de 
Estruturas Metálicas compõem as principais instalações para a 
montagem, construção, lançamento, operação e manutenção dos 
cinco submarinos previstos no programa - quatro convencionais e 

um movido a propulsão nuclear. 
Desenvolvido e conduzido pela Marinha do Brasil, o Prosub-EBN tem por 

objetivo potencializar as ações da Marinha em áreas distantes da costa brasileira, 
em especial aquelas inseridas na chamada Amazônia Azul, uma extensão de 950 
mil km2, uma área maior do que a Amazônia Verde, inimaginavelmente rica em 
recursos naturais e minerais, na qual inclusive, estão localizados os principais 
campos exploratórios de petróleo do Brasil e as reservas do pré-sal. 

desenvolvimento do Prosub-EBN e igualmente importante é a obtenção de uma 
tecnologia nuclear naval conhecida por um seleto grupo de cinco países, hoje 
formado por Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Nesse processo 
de construção do submarino com propulsão nuclear em território nacional, o 

do país fornecedor de tal tecnologia. 

casco, as estruturas internas e os sistemas do submarino de propulsão nuclear e 
dos quatro submarinos convencionais, da classe Scorpène; a planta de propulsão 
nuclear não está inclusa porque está em desenvolvimento pela Marinha.

envolvendo diversas áreas do 
conhecimento inerentes à construção 
dos submarinos, tornará o Brasil apto a 
desenvolver os seus próprios projetos. 
Este processo propiciará importantes 
avanços na pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologias próprias, a expansão do 
parque industrial brasileiro e o crescimento 

Almirante Alan Paes Leme Arthou, 
Gerente do Empreendimento Modular de 
Construção do Estaleiro e Base Naval.

A estatal francesa DCNS (Direction 
des Constructions Navales et Services), a 

tecnológica ao Brasil, escolheu como 
parceira para este projeto, a Odebrecht, 
empresa 100% nacional, com larga 

país e no exterior, inclusive em algumas envolvendo 
tecnologia nuclear como as usinas de Angra dos Reis, 
no Rio de Janeiro.

Todas as fases do Prosub-EBN - da implantação 
e construção do Estaleiro e Base Naval à construção 
dos submarinos – terão a participação da Odebrecht 
sob o gerenciamento da Coordenadoria do Programa 
de Desenvolvimento de Submarino de Propulsão 
Nuclear (COGESN) da Marinha do Brasil. A construção 
dos submarinos será de responsabilidade da Itaguaí 
Construções Navais (ICN), joint venture formada pelo 
DCNS (41%) e pela Odebrecht (59%) na qual a Marinha 
detém uma golden share com poder de veto em questões 
consideradas estratégicas.

contratual, a nacionalização de parte dos equipamentos 
e peças dos submarinos. Este aspecto cria efetivamente 
condições para que o Brasil possa fabricar o submarino, 
potencializando o desenvolvimento de uma indústria 
nacional com alta inserção tecnológica e de um 
mercado de bens e serviços com maior capacidade de 
fornecimento”, expõe Fábio Gandolfo, da Odebrecht 
Infraestrutura, Diretor responsável pela obra do 
Estaleiro e da Base Naval. “Entendemos que o Brasil 
tem condições de desenvolver e fornecer grande parte 
dos componentes dos submarinos e, nesse sentido, 
inúmeras empresas brasileiras já estão sendo preparadas 
pela DCNS para suprir a demanda do programa.”

Estaleiro e Base Naval - Vista aérea da Ilha da Madeira - Área Sul  - Início das obras de dragagem   

Visita do Ministro da Defesa às obras do Prosub-EBN. No primeiro plano à 
esquerda, Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto, Comandante da 

Marinha do Brasil; ao centro, Celso Amorim, Ministro da Defesa 

Vista aérea da Ilha da Madeira - Área Norte - Setor de apoio
À esquerda acima, Fábio Gandolfo, 
da Odebrecht Infraestrutura, Diretor 
responsável pela obra do Estaleiro e 
da Base Naval; ao centro, Almirante 
Alan Paes Leme Arthou, Gerente 
do Empreendimento Modular de 
Construção do Estaleiro e Base Naval.  
Embaixo, à esquerda, José Alberto 
Accioly Fragelli, Coordenador-Geral 
do COGESN e à direita, Almirante-de-
Esquadra Julio Soares de Moura Neto, 
Comandante da Marinha do Brasil. 
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Esquema de implantação do Prosub-EBN na região da Ilha da Madeira - Itaguaí (RJ)

Área Sul

Área Norte

Túnel
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Gerenciamento Costeiro

Apoiado pelo PBA, o 
gerenciamento costeiro é outro projeto 
em pauta para a região, diferenciado do 

interesse. A proposta do gerenciamento 
envolve a participação da Marinha e das 
empresas sediadas na Baia de Sepetiba, 
das comunidades locais, dos órgãos 
ambientais, das instituições municipais, 
entre outros, e visa o estabelecimento de 
diretrizes comuns para a condução das 
questões ambientais e sociais na região, 

o atendimento a estas demandas e as 
contribuições de cada segmento. 

“Entendemos que esta proposta 
poderá agilizar sobremaneira o trato 
das questões econômicas, sociais e 
ambientais decorrentes da relação entre 
os empreendimentos e as comunidades 

Huet de Bacellar Sobrinho, Gerente de 
Apoio ao Licenciamento Ambiental da 
Marinha. Além da adoção de parâmetros 
únicos para a solução de problemas e 
circunstâncias comuns, o gerenciamento 
permitirá um planejamento integrado 
da distribuição dos recursos e do 
atendimento às necessidades da região, 
sem o risco de privilegiar determinadas 
áreas em detrimento de outras. “O ideal 
seria implementar este gerenciamento 
costeiro com uma dimensão estadual, 
mas se não for viável, trabalharemos 
o projeto no âmbito do município de 
Itaguaí.” 

O projeto e a obra 
do Prosub-EBN

A reunião em um só projeto de 
uma estrutura industrial de estaleiro, uma 

de uso nuclear, implicou a necessidade de 
elaboração de inúmeros estudos prévios 
para a escolha da área, a elaboração do 
projeto, o licenciamento, a implantação e 
a execução da obra. 

Entre as diversas áreas 
prospectadas, a Baia de Sepetiba foi 
o local escolhido pela Marinha por 
apresentar condições propícias para a 

de águas abrigadas e profundas para 
maior segurança da instalação e 
movimentação de navios de grande porte; 
a proximidade com a Base Aérea de Santa 
Cruz, responsável pelo patrulhamento 

área industrial local em plena expansão 
na qual está instalada a Nuclep, onde 
serão fabricadas as seções dos cascos dos 
submarinos; a proximidade com os pólos 
industriais do Rio de Janeiro e de São 
Paulo e com centros urbanos, favorecendo 

obra.

estratégicas foram encontradas na Ilha da 
Madeira no município de Itaguaí, Rio de 
Janeiro, onde desde agosto de 2010, estão 
sendo conduzidas as obras do Prosub-
EBN. O projeto é dividido em duas áreas 

onde serão construídos o Estaleiro e a 
Base Naval e a área Norte, os setores de 
apoio e portaria. Um túnel de 700 metros 
de extensão, construído através do morro 
para menor impacto ambiental, ligará 
ambas as áreas. 

O Estaleiro e a Base Naval ocuparão 
uma área de 320 mil m2 avançada sobre o 
mar com dois píeres e duas docas secas 
com 140 metros. A preparação desta área 
Sul para a construção da estrutura física – 

um extenso trabalho de dragagem do 
fundo da Baia de Sepetiba para a obtenção 
de um calado de 12 metros e a construção 
de enrocamentos de contenção.

Integrada ao Prosub-EBN, a 
Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas (UFEM) ocupa uma área de 108 
mil m2, próxima à Nuclep, à margem da 
Rodovia Rio-Santos, e reúne as instalações 
para a fabricação dos componentes dos 
submarinos. 

Norte e a UFEM - estão simultaneamente 
em obra, iniciada em agosto de 2010, 
quando foi concedida a licença de 
instalação. A previsão de término de cada 

novembro de 2012 e a estrutura física do 
estaleiro na área de aterro que avança 

tratando de um projeto integrado, estas 
obras devem ser concluídas nos prazos 
contratados para permitir a montagem 

O processo de
licenciamento ambiental

O projeto diferenciado do Prosub-

país, demandou um amplo e minucioso 

empreendimento.

industrial e militar com o manuseio de 
elemento radioativo para a propulsão 
nuclear do submarino exigiu, desde o 
início do empreendimento, a participação 
de dois órgãos nacionais em todas as fases 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 
para a análise das questões inerentes à 

licenças, uma do local, uma de construção 
e outra de operação; e o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), em se tratando de 
um empreendimento da Marinha, para os 
procedimentos e concessão das licenças 
referentes a uma obra industrial.

O desenvolvimento do projeto básico 
da parte nuclear envolve análises detalhadas 
de segurança do empreendimento bem 
como do seu comportamento sob os 
efeitos de agentes externos. Este trabalho é 
conduzido pela Marinha do Brasil, por meio 
do Centro Tecnológico da Marinha (CTM) 
sob a coordenação do Almirante Alan Paes 
Leme Arthou.

“O projeto atende a todas as normas 
da CNEN e de organismos internacionais 
para construções nucleares e manuseio de 
elementos radioativos. Realizamos todos os 
estudos possíveis sobre as probabilidades 

naturais como ventos, tornados, furacões, 
empilhamento de água e aumento do nível 
do mar, alterações de marés, sismos, e os seus 
efeitos sobre o projeto”, expõe Almirante 
Alan Arthou. Em face dos acontecimentos 
recentes no Japão, os níveis internacionais 
de segurança em projetos desta natureza 
serão mais elevados. Por esta razão, ele 
acredita que algumas alterações ainda 
serão implementadas, garantindo assim, o 
alinhamento total do empreendimento com 
a normatização nacional e internacional.

O projeto e a construção de todas as 
demais instalações físicas do Estaleiro e da 
Base Naval e a inter-relação destas com o 
meio ambiente e com a comunidade estão 
no âmbito do licenciamento expedido pelo 
IBAMA. Já o da UFEM, está na alçada da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O 
Plano Básico Ambiental (PBA) do Prosub-
EBN, resultante do levantamento inicial 
do cenário socioambiental da região e 

reúne 46 programas, entre projetos e 
subprojetos socioambientais. Alguns serão 

a obtenção da licença de operação e outros, 
de monitoramento, por exemplo, serão 
contínuos durante o funcionamento do 
empreendimento.

O Plano Básico Ambiental

Conduzido pela Marinha do Brasil 
e pela Construtora Norberto Odebrecht 
(CNO), o Plano Básico Ambiental 
estabelece os programas de monitoramento 
ambiental, as medidas de controle e/ou 
mitigadoras e as contrapartidas sociais 
aos impactos gerados pela implantação do 
empreendimento na região.

O desenvolvimento econômico 
e social da comunidade local está entre 
os principais objetivos do PBA. Neste 
campo, os projetos ora potencializam 
as atividades econômicas existentes na 

local, criando assim, novas oportunidades 
de trabalho. Importante salientar que 
os projetos propostos e em andamento 

população. Alguns destes projetos incluem 
uma parceria efetiva da Marinha e da 
Odebrecht com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e outros, uma aproximação 
maior com determinadas Secretarias 
Municipais de Itaguaí, entre estas, de 
Saúde, de Segurança e de Educação.

“Temos uma relação muito próxima 
com a Secretaria de Meio Ambiente que 
desenvolve um trabalho ímpar junto à 
população direcionado ao desenvolvimento 
sustentável da região”, avalia Iva Paixão 
e Silva, gerente de Meio Ambiente da 
Odebrecht. “Sob vários aspectos, os projetos 
que desenvolvemos com a comunidade 
do entorno do empreendimento estão em 
sintonia com as ações conduzidas por esta 
Secretaria.”

Dois programas institucionais da 
Odebrecht implementados em outras 
obras da empresa estão em andamento na 

digital aberto a toda a comunidade.
Ambos os projetos já computam 

resultados muito positivos na região. Do 

pela obra do Prosub-EBN, cuja contratação 
de pessoal privilegia a população da 

aproximadamente 2 mil pessoas.

linguagem digital à comunidade cria novas 
oportunidades de conhecimento e de 
inserção no mercado de trabalho. Diversas 
turmas de diferentes faixas etárias, nível 
educacional e ocupação já passaram pelo 

cuja estrutura física continua disponível e 
gratuita mesmo para aqueles diplomados.   

Atualmente, a obra do Prosub-
EBN conta com 4.000 homens contratados 
diretos, que atuam em todas as frentes 
de trabalho do projeto. No pico da obra, 
este número estará em torno de 9.000 
pessoas. Treinar e conscientizar todo este 
contingente nas questões de segurança e 
do papel de cada um em relação ao meio 
ambiente é um trabalho constante na obra 
que requer um apoio ativo de todas as 
áreas.

“A conscientização das pessoas 
para a importância dos cuidados com a 
segurança e o meio ambiente é fundamental 
para o bom andamento dos trabalhos e para 
a preservação da vida. Hoje a condução 
de qualquer obra, independente do seu 
porte, sem a preocupação socioambiental 
é inconcebível”, observa Fábio Gandolfo, 
enfatizando que nesse campo, em termos 
comparativos, o nível de atuação do Brasil 
está entre os melhores do mundo. “Nossa 

que a legislação ambiental brasileira é 
muito boa e moderna, e em alguns aspectos, 
apresenta-se mais exigente do que outros 
países desenvolvidos da Europa.” 

Acima, vista geral da Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas (UFEM) do Prosub-EBN; abaixo, detalhe da estrutura 

Visita do Conselho de Administração da Odebrecht às obras 
do Prosub-EBN: à esquerda, Emílio Odebrecht, Presidente do 
Conselho e à direita, Fábio Gandolfo, Diretor do Empreendimento

Programas de monitoramento 
ambiental

- Bioindicadores
- Ecotoxicologia

   do Sedimento Dragado

   das Emissões de Material Particulado

Iva Paixão e Silva, Gerente de Meio Ambiente da Odebrecht

Acima, o programa ‘Acreditar’; 
abaixo, o programa ‘Caia na Rede’

Acima, Monitoramento da Biota; abaixo à esquerda, 
Resgate de fauna; abaixo à direita, Monitoramento da água
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