
NEWS

Ano II - no 10 - 2011

PESQUISA APLICADA
Maior espaço e novos 

laboratórios no IPT

NAVEGAÇÃO 
APOIO MARÍTIMO

Marcos na navegação 

offshore brasileira

BRASIL 
INDÚSTRIA

Expansão e novos 

pólos industriais

Embraer 

KC-390

MINAS GERAIS 
INDÚSTRIA

Submarinos Brasileiros

Um ousado programa naval

Submarinos Brasileiros

Um ousado programa naval



DEFESA

TECHNO News4 Ano II - no 10 - 2011

I
mplantar, desenvolver e sustentar indústrias de alto 
valor agregado em um País é o objetivo de muitas 
Nações que buscam autonomia e independência 

no mundo globalizado, o potencial tecnológico é cada 
vez mais determinante neste processo, resultando uma 
importante ferramenta de negociação e de independência 
entre as nações.

Indústrias com alto conteúdo tecnológico 
geram benefícios de grande amplitude, entre estes, a 

mundo, a geração de empregos de qualidade, a formação 

balança comercial.
Segmentos como o do petróleo, da petroquímica, 

e o naval são setores promotores de tecnologia e de 

desenvolvidos tem, em grande parte, origem na indústria 

mercado civil. 

são inferiores não somente à média das nações mais 
desenvolvidas como também dos outros países do Brics 
(acrônimo que representa os emergentes Brasil, Rússia, 

A Política Nacional da Indústria de Defesa 

dependência externa em produtos estratégicos de defesa, 
desenvolvendo-os e produzindo-os internamente; a 

especial atenção às distorções com relação aos produtos 
importados; e a ampliação da capacidade de aquisição 
de produtos de defesa da indústria nacional pelas Forças 
Armadas.

Em setembro deste ano, a presidente Dilma 

a redução ou a isenção de tributos para indústrias 

condições de atendimento à necessidade interna de 
modernização das Forças Armadas brasileiras bem como 
às demandas de outros países.

Projetos de defesa

e a transferência tecnológica

ressaltou que “o robustecimento da indústria de defesa 
nacional e o domínio de tecnologias críticas por empresas 
brasileiras serão decisivos para que nossas Forças 

compatíveis com suas funções de garantia da democracia 
e da soberania do país.” Segundo a presidente Dilma, 

fundamental para elevar a capacidade inovativa e a 
competitividade da indústria, contribuindo para a 
continuidade do crescimento econômico do País.

Os investimentos em projetos de defesa com 
transferência tecnológica são fundamentais para 
o fortalecimento da base industrial de defesa. Em 
diversas ocasiões, o ministro da Defesa, Celso Amorim, 
defende a importância deste requisito nos programas 
estratégicos bem como a necessidade de manutenção 

se resume ao repasse. Precisamos ter capacidade de 
absorvê-la, mantê-la e desenvolvê-la para que, no futuro, 

ministro Celso Amorim.
No Senado, ao defender a importância dos 

programas estratégicos de defesa do Governo e 
principalmente, a necessidade de dotação de recursos 

para a continuidade dos projetos em andamento, entre 
estes o desenvolvimento de submarinos convencionais 
e de propulsão nuclear e o desenvolvimento do jato 

investimentos são importantes para o Brasil não só 

indústria brasileira.
“O desenvolvimento de novos equipamentos de 

defesa permite uma integração com a base industrial 
brasileira, uma vez que muitos desses produtos, 
inicialmente para uso militar, têm aplicação também em 
projetos civis”, dando como exemplo, a adaptação de 

no futuro, servir como base para produtos civis. 
Segundo o ministro Amorim, o segmento de 

das nações.
Nesse contexto, programas estratégicos como o 

dos submarinos convencionais e a propulsão nuclear 

potencialmente mobilizadores e promotores da indústria 
brasileira. 

Visita do Ministro da  Defesa, Celso Amorim (à direita) 
ao estaleiro de Cherbourg da estatal francesa DCNS; 

ao centro, contra-almirante  Sydney dos Santos Neves
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À esquerda, programa do jato 
KC-390 da Embraer Defesa e 
Segurança em parceria com a 
Força Aérea Brasileira (FAB); 

à direita, Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 

(Prosub) da Marinha do Brasil
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INDÚSTRIA NAVAL

A 
geração de benefícios para o 
Brasil, de natureza tecnológica 
e industrial, constitui um dos 
aspectos mais relevantes do 

transferência tecnológica, por meio de 
capacitação de pessoal; e o alcance de 
elevado índice de nacionalização com a 
promoção da indústria nacional.

Do restrito grupo de cinco 
países detentores de tecnologia naval 
nuclear, a França e a Rússia são os únicos 
países no mundo que desenvolvem e 
produzem, simultaneamente, submarinos 
convencionais e nucleares. Entre os 

tecnológico para o Prosub, a disposição 
da França em transferir tecnologia para 
o Brasil foi determinante para o acordo 

A condução de projetos com 
a compensação do 

o primeiro denominado ‘Tupi’ construído 

o ‘Timbira’ e o ‘Tapajó’ - executados no 

transferência tecnológica e o treinamento 
de técnicos brasileiros nas instalações 
alemãs propiciaram ao Brasil, as condições 

de outro submarino, o ‘Tikuna’, cujas 

resultaram uma evolução do submarino 
da classe Tupi.

Diferentemente do passado, 

desenvolvimento de submarinos prevê 

a criação de uma indústria naval privada, a Itaguaí Construções Navais , dedicada à 
construção dos submarinos. Além deste aspecto, o Prosub visa um elevado grau de 
nacionalização nos projetos ao priorizar a indústria nacional no fornecimento de bens e 
serviços, tanto para esta infraestrutura física como para os submarinos.

gerente do empreendimento modular de obtenção dos submarinos convencionais da 
Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão 

evolução para um submarino nuclear. Na segunda, a aquisição progressiva de itens no 
mercado nacional e o suporte às indústrias nacionais para a fabricação no futuro, dos 
produtos originalmente importados propiciarão o desenvolvimento e o fortalecimento 
da indústria brasileira em diversos segmentos produtivos”.

____________________________

submarinos do Prosub-EBN, é uma Sociedade 

Emgepron – Empresa Gerencial de Projetos 
Navais, detém uma  com poder de 
veto em questões consideradas estratégicas. 

O programa de desenvolvimento dos cinco submarinos 
no Brasil - quatro convencionais e um com propulsão 

nuclear –, o Prosub, movimentará nos próximos 
15 anos, com investimentos superiores a 2 bilhões 

de euros, não só o mercado naval como outros 
segmentos fornecedores de bens e serviços do País

Contra-almirante Sydney dos Santos Neves, gerente do empreendimento modular 
de obtenção dos submarinos convencionais da Coordenadoria-Geral do Programa 

de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (Cogesn)

os benefícios tecnológicos e industriais
de um ousado programa naval

Prosub:

os benefícios tecnológicos e industriais
de um ousado programa naval

Acima, obra do Estaleiro e Base Naval 
do  Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub-EBN) - 
Município de Itaguaí (RJ); 
abaixo, detalhe das obras marítimas
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Segundo o contra-almirante 

domínio do ciclo completo da construção 
do casco resistente do submarino, uma 
vez que no projeto anterior realizado com 

seções do casco envolvem processos e 
procedimentos rigorosos os quais estão 

brasileiros no estaleiro francês e serão 
aplicados na construção integral dos 
demais submarinos no Brasil.”

A participação 
da indústria nacional

Contratar no mercado nacional, 
o maior percentual possível de bens e 
serviços para as obras civis e montagem 
do Estaleiro e da Base Naval e para a 
execução dos submarinos é orientação 

fornecedores do programa.
Na construção da infraestrutura em 

nas obras civis e de empresas brasileiras 
no fornecimento de equipamentos 

pontes rolantes, equipamentos de 
soldagem, entre muitos outros.

“Todo o processo de contratação 

as obras civis quanto para a aquisição 

fundamentado em uma extensa 
prospecção de fornecedores no mercado 
nacional”, expõe o Comandante Pierre 

envolvendo uma equipe composta por 

período, este grupo buscou os potenciais 
fornecedores brasileiros nas mais diversas 
especialidades industriais e avaliou os 
seus respectivos potenciais produtivos 
por meio de apresentações e discussões 
técnicas, reuniões e visitas às unidades 
fabris.” 

Segundo o Comandante 

possível alcançar elevados índices de 
nacionalização, com a participação 
de empresas brasileiras capacitadas a 
atender plenamente as necessidades do 
projeto. Para os itens não fabricados no 

mercado externo busca também estimular 
as empresas fornecedoras a fabricarem em 
território nacional, senão a totalidade, um 
percentual dos seus produtos. 

A transferência 
de tecnologia

brasileiros na França e a aquisição de 
 para a fabricação de toda a estrutura 

dos submarinos no Brasil compõem o 
contexto da transferência tecnológica 
prevista no Prosub.

brasileiros estão em diferentes cidades 
da França, para a absorção deste 

brasileiras envolvidas com o programa, 

pela construção dos submarinos e a 

dos corpos dos submarinos.

concepção, esta série do Prosub difere dos 
submarinos executados anteriormente no 
Brasil, nos métodos, nos processos, nas 
tolerâncias e nas normas técnicas”, expõe 
o contra-almirante Neves. “Planejamos 
utilizar os mesmos procedimentos e 
técnicas dos submarinos convencionais 
para fabricar o submarino com propulsão 
nuclear e por esta razão, todos os 
aspectos inerentes ao programa – dos 

equipamentos, com maior capacidade, aos 
processos, com maior nível de segurança 
– estão voltados para as condições de 
atendimento ao submarino nuclear.”

O acordo entre o Brasil e a França 
prevê, além da transferência de tecnologia 
para a construção dos submarinos 
convencionais, a cooperação francesa 
no projeto do submarino de propulsão 
nuclear, com exceção da concepção e 
construção da Seção onde se encontra 
o reator nuclear e seus controles, que 

estrutura do casco resistente, as condições 

periscópios, os sistemas de combate e 

em laboratórios especializados, entre 
outras disciplinas, compõem o escopo 
do contrato de transferência tecnológica 
entre ambos os países. 

Paralelamente às obras do 
Estaleiro e da Base Naval em Itaguaí, no 

três seções do casco e conclusão de todo 
o submarino.

Comandante Pierre Matias da Silva, 
Assessor Especial da Cogesn e gerente de Apoio à Construção

À esquerda, obra do Estaleiro e Base Naval - 
área da Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas (UFEM); 
acima, detalhe do prédio principal da UFEM; 
abaixo; área Norte do Estaleiro e 
Base Naval - instalações de apoio provisórias
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 “Priorizar a indústria nacional 
e incentivar a fabricação no Brasil de 
produtos adquiridos no exterior são os 

de nacionalização do Prosub. Nas 
pesquisas de mercado realizadas por 
nossa equipe, pudemos constatar que a 
indústria brasileira realmente necessita de 
incentivos, de capacitação e de garantias 
de demanda para a obtenção de maior 
competitividade no mercado interno e 
externo”, relata o Comandante Pierre 

trazer contribuições expressivas para a 
promoção e ampliação do parque fabril 
brasileiro.”

 

O desenvolvimento 
das obras civis

Toda a estrutura do Estaleiro e da 

mil m  localizada na região denominada 

sob o gerenciamento da Coordenadoria 
do Programa de Desenvolvimento 
de Submarino de Propulsão Nuclear 

a Unidade de Fabricação de Estruturas 

Rio-Santos; os setores de apoio e portaria 

Naval.

realizados os acabamentos e a montagem 
dos equipamentos que irão compor esta 

em fase mais avançada em relação às 

praticamente concluído.

apoio para o Estaleiro e para a Base Naval, 

para emergências, entre outras. Esta 

quando as atuais instalações de apoio 
para as obras de infraestrutura do EBN, 
que ali funcionam provisoriamente, forem 
desativadas.

portanto, como um canteiro industrial 
de apoio às obras do empreendimento, 
onde estão localizadas as centrais de 
forma e armação; a central de concreto 

todos os equipamentos da obra. Nesta 

todos os pré-moldados e a totalidade das 

comprimento, previstos para as obras do 
cais do EBN. 

instalações prediais do Estaleiro e Base 

requer a execução de todas as obras de 
infraestrutura marítima do EBN.

Estas obras marítimas estão em 

da dragagem de material contaminado 
da Baía de Sepetiba, (compromisso 

dragagem para o canal de evolução e 

avançam rapidamente, as obras de cais e 
de enrocamento de contenção dos aterros 

constituirão a superfície do EBN- Estaleiro 
e Base Naval.

Com o objetivo de garantir os 

optou pela implementação de diversas 
frentes de serviços da infraestrutura 
marítima. Tal decisão trouxe a necessidade 

frentes simultâneas - obras executadas no 
mar e outras construídas em terra -, com 
a adequação dos prazos das obras aos 
marcos contratuais pactuados.

Como obras no mar, estão sendo 
executados os cais estaqueados e os 
enrocamentos e como obras em terra, os 
cais em paredes diafragmas e as docas 

a execução em terra dessas estruturas, foi 

Sérgio Pinheiro, diretor de Obras Marítimas da Odebrecht

À direita no alto, área Sul do Estaleiro e Base Naval - início das obras marítimas; 
na sequência, detalhes das obras marítimas - enrocamento e estaqueamento
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Cronograma de entregas

Infraestrutura:

Submarinos convencionais:

Submarino nuclear:

formação de uma ensecadeira junto com 
os cais executados em paredes diafragma 
e ainda, a complementação de uma 
cortina atirantada de parede diagrama 

Na ensecadeira, acrescenta ele, “a 
execução de uma parede de ‘coulis’ no 

entre os cais de paredes diafragma para 

permitindo assim, a escavação em seco e 
a construção das estruturas nos níveis de 

Parâmetros especiais e 
diferenciados de garantia da qualidade são 

implicação nuclear. Tais referências 
aplicadas durante as diversas fases de 
execução das obras, além de assegurar a 

momento, a rastreabilidade de todos os 
materiais utilizados na construção e bem 

Outro ponto importante em todas 

existência de sistemas com redundâncias 
funcionais, em função de que não pode 

estruturas tem de ser projetadas para todas 

sismos, com um tempo de recorrência 

obtenção de elevados níveis de segurança 

Equipamentos de última geração 

para a execução das obras marítimas, 
imprimindo produtividade e segurança 

prazos de obras previstos. Entre estes 

rolantes; 7 guindastes de grandes 

toneladas; 4 rebocadores; 4 barcos de 

 
de cisterna. 

Início das obras marítimas: à esquerda 

em operação de estaqueamento; acima à 
esquerda, pátio de estacas metálicas; 

à direita, sequência do estaqueamento 
com o martelo hidráulico
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“Nesta etapa das obras 

iniciando as três frentes principais 
de cravação de estacas da obra. Em 

turnos, porém, em algumas atividades 
mais criticas, prevemos futuramente, 

objetivo de cumprir ou até mesmo 
antecipar o cronograma de obra 
previsto. Desta forma, teremos mais 
tranqüilidade para nos deter nos ajustes 

de operações realizadas por nossas 
turmas de produção e, principalmente, 
em questões relativas à segurança da 
obra e do empreendimento”, coloca 

O destino do material 
do material contaminado

A dragagem de aproximada-
 de sedimentos 

da Baía de Sepetiba partiu de um 

da presença de metais pesados acima 

da operação no passado da indústria 

nesta região de Itaguai.  
As sondagens e a coleta de 

extremamente superior ao exigido pela 
legislação inerente ao tema - somadas 

com a exata localização dos bolsões 

laboratoriais do solo permitiram a 

em tempo e custo da dragagem, este 

mapeamento possibilitou a retirada e 
destinação adequada de cada tipo de 
sedimento.

O material dragado, não 

nos aterros da própria obra e o restante, 

liberada pelo Instituto Brasileiro do 

retirado dos bolsões foi bombeado 
para a Unidade de Decantação de 

Sul do empreendimento. Na UDC, este 
material passou por um tratamento 

dessa forma, o metal pesado quando 
agregados as partículas sólidas. Estas, 
por sua vez, são conduzidas para as 

drenantes de polietileno, que funcionam 

limpa volta para o mar, dentro dos 
padrões permitidos pela legislação.

colocados lado a lado em uma grande 
vala construída especialmente para 
o acondicionamento das unidades 
Geotube, nos quais os resíduos retidos 
entram em processo de desidratação.

um aterro classe II A (manta PEAD, 

sem qualquer risco de percolação 
do material e contaminação do solo. 

com uma manta especial de alta 
resistência, aterrado, coberto e utilizado 
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Iva Paixão e Silva, gerente de Meio Ambiente 
da Odebrecht na obra do Prosub - EBN

Acima, tratamento do sedimento contaminado - 
Unidade de dosagem de polímero; abaixo, sedimento 
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“A alternativa de utilização dos 
Geotubes e a construção de uma UDC 

para o destino do material contaminado”, 

lo nos  monitorados, mantendo-os em 

de evitar o transporte deste material 
por vias e estradas públicas, constituiu 
uma alternativa com maior garantia de 

Dragagens e quaisquer obras 
marítimas geram, inevitavelmente, 

Estaleiro e Base Naval não poderia ser 
diferente. Estas ocorrências, previstas 

por técnicos especializados e 
permanentemente monitoradas. A partir 
das amostras dos bentos , coletadas 
antes do início da dragagem, foi 
possível estabelecer as características 

Sepetiba bem como as referências para 
o monitoramento deste ecossistema 
durante o período de obras e de operação 
das instalações.

As coletas são realizadas 
mensalmente e por meio destas, diversos 
aspectos são analisados com diferentes 

exemplo, é avaliada por meio de 

turbidez, PH, inspeção visual, óleos e 
graxas, entre outros. 

Os relatórios decorrentes de 
todo o monitoramento ambiental do 
empreendimento também são realizados 
com periodicidade variada em função 
do meio analisado e, posteriormente, 

Brasil. 

Na eventualidade de uma ocorrência, 
os nossos técnicos especializados 
apresentarão sugestões imediatas de 
ações corretivas, conforme, inclusive, 

coloca Iva Paixão. Não obstante, a 
ocorrência de alterações em determinadas 
situações, como por exemplo, a turbidez 

sedimentos do fundo do mar nos serviços 
de dragagem, é plenamente esperada 
e informada pelos órgãos ambientais. 
“Nestes casos, apenas monitoramos o 
desenvolvimento destes indicadores, pois 

questão de tempo.” 

_________________________
 Bentos são os organismos que vivem 

interiores.

Abaixo, vista aérea das unidades de Geotube, onde estão retidos 
os sedimentos contaminados; ao lado, draga utilizada no processo 

de retirada dos sedimentos da baia de Sepetiba

no qual a água recircula, gerando uma economia de 700L de água por 
caminhão  - um processo inovador  adotado pelo empreendimento 
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