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de uma obra inédita

Entrega da primeira etapa da obra do Estaleiro e Base Naval 
da Marinha do Brasil, em andamento no estado do Rio de Janeiro, 

Obras do Prosub - Estaleiro e Base Naval em Itaguaí (RJ): acima, foto maior -Unidade de Fabricação de 
Estruturas Metálicas (UFEM), foto menor - obras marítimas na Área Sul; ao lado, canteiro na Área Norte; 

página ao lado, vista aérea das obras na Área Sul
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A obra do Estaleiro e Base 
Naval da Marinha, iniciada 
pela Odebrecht Infraestrutura 
em agosto de 2010, 

reúne as instalações do Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) 
para a fabricação, montagem, lançamento, 
operação e manutenção dos cinco 
submarinos previstos no Programa – quatro 
convencionais e um movido a propulsão 
nuclear. 

O empreendimento é dividido 
em três áreas distintas, totalizando a 
ocupação de 320 mil m2 na Baia de Sepetiba 
no Município de Itaguaí, estado do Rio 
de Janeiro: a Unidade de Fabricação de 
Estruturas Metálicas (UFEM) destinada 
à fabricação de componentes estruturais 
dos submarinos e à pré-montagem das 

os setores de apoio e portaria; e a área Sul, 
onde estão sendo construídos o Estaleiro 
e a Base Naval. No término da obra, o 
acesso à área Sul será realizado somente 
por meio do túnel que liga esta parte da 
Baia à área Norte.

A entrega da obra do Estaleiro e Base 
Naval à Marinha será realizada em etapas: 
em novembro deste ano, a Unidade de 
Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM); 
em 2014, as instalações do Estaleiro de 
Construção; em 2015, a Base Naval; e, em 
2017, o Estaleiro de Manutenção. 

Para o cumprimento deste 
cronograma, várias frentes de trabalho 
em diferentes estágios são conduzidas 

obras civis e o início da montagem e do 
comissionamento dos equipamentos; na 
área Sul, o avanço das obras marítimas e a 
construção da superestrutura do cais; e a 
escavação da metade inferior do túnel.

O Estaleiro e a Base Naval compõem 
um projeto de grande complexidade 
tecnológica e construtiva, com elevados 
níveis de segurança para o atendimento 
à questão nuclear. Trata-se de um 
empreendimento inédito no Brasil sob 

– com a construção do primeiro submarino 
com propulsão nuclear no País -; da 
composição do projeto - com a participação 
direta de instituições e empresas públicas 
e privadas do Brasil e da França -; e do 
gerenciamento – com a administração não 
só dos custos, do cronograma e da qualidade 
do empreendimento como também das 
exigências inerentes a um empreendimento 
desta natureza.

“Na COGESN centralizamos toda 
a coordenação do empreendimento 

e o gerenciamento de todo o projeto, 
ou seja, o monitoramento da obra 

“A Marinha do Brasil, que 
é a principal responsável pelo 
desenvolvimento e condução do Prosub, 
criou a Coordenadoria do Programa 
de Desenvolvimento de Submarino de 
Propulsão Nuclear – a COGESN, para 
gerenciar a implantação e construção do 
Estaleiro e Base Naval. Neste trabalho, 
a COGESN conta com a participação de 
diretorias e órgãos especializados da 
Marinha, entre estes, a Diretoria de Obras 
Civis (DOCM) para o acompanhamento 
do projeto e das obras civis e o Centro 
Tecnológico da Marinha de São Paulo, 
o CTMSP, para os assuntos referentes 
à parte nuclear”, explica Almirante 
Alan Paes Leme Arthou, Gerente do 
Empreendimento Modular de Construção 
do Estaleiro e Base Naval.

A execução do empreendimento 
sob a responsabilidade da Odebrecht 
Infraestrutura é também acompanhada 
pela Itaguaí Construções Navais (ICN) 
e pela estatal francesa DCNS. “Nosso 
trabalho de gerenciamento consiste em 
coordenar e acompanhar a totalidade das 
atividades do empreendimento de modo 
que todos os requisitos estabelecidos 
para o projeto, tanto por parte da 
Marinha quanto da DCNS, estejam em 
consonância e plenamente atendidos no 
término da obra”, coloca Almirante Alan 
Arthou. 

Para se ter uma idéia da dimensão 
e do volume destes requisitos, os 
documentos da Marinha e da DCNS 
somados totalizam mais de 1.500 páginas 
e incluem, entre outros pontos, aspectos 
relacionados à capacidade produtiva, à 
qualidade e à segurança das instalações 
físicas para a construção dos submarinos. 
Além do atendimento a estes itens, a 
atenção da Marinha neste projeto se 
direciona para o cronograma e os custos, 
de modo que estes se apresentem de 
acordo com as diretrizes estabelecidas 
para o Prosub.

A condução do projeto e o 
acompanhamento da obra exigem a 

áreas do conhecimento e nesse sentido, 

da DOCM e do CTMSP, a Marinha buscou 
em fevereiro deste ano, a assessoria 
externa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e do Instituto Brasileiro de Engenharia 
de Custos (IBEC). Eventualmente, em 
disciplinas nas quais a organização não 
possui especialistas, como por exemplo, 
na área de Combate a Incêndio em 
instalações prediais, a Marinha busca no 
mercado, empresas especializadas para as 
consultorias necessárias ao projeto.

“Na COGESN centralizamos toda 
a coordenação do empreendimento e o 
gerenciamento de todo o projeto, ou seja, 
o monitoramento da obra do início ao 

licenciamento; da qualidade; dos custos; 
do cronograma; além de concentrar a 
interface entre todas as partes atuantes 
no empreendimento - DCNS, diretorias 
da Marinha, Odebrecht, ICN e demais 
empresas ou instituições contratadas pela 
Marinha”, expõe Almirante Alan Arthou. 
“O nosso gerenciamento, resultante de 
um planejamento minucioso, ao mesmo 
tempo em que acompanha e monitora 
todas as etapas da obra, desenvolve 
novos planos e estratégias para o 
atendimento das demandas futuras do 
empreendimento, principalmente aquelas 
referentes à área nuclear para a qual 

No término do empreendimento, 
a Odebrecht Infraestrutura entregará 
a obra à Marinha do Brasil (MB), que 
repassará as suas instalações para a ICN, 
a empresa responsável pela construção 
dos submarinos. Nesse contexto, 
tanto a Marinha quanto a Odebrecht 
entendem que a participação da ICN no 
acompanhamento da obra é fundamental 
para que o processo de transferência 
do empreendimento se desenvolva 
sem contratempos e seja efetuado com 
agilidade de modo que a operação das 
instalações ocorra no tempo previsto.

Almirante Alan Paes 
Leme Arthou, Gerente 

do Empreendimento Modular 
de Construção do Estaleiro 

e Base Naval da Marinha
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Neste projeto do EBN, a 
aplicação do princípio da Engenharia 
Simultânea, conforme exposto em texto 
anterior publicado na revista Techno 
News, nos permite avançar as obras já 

do projeto das outras partes, incluindo 
aí as partes sensíveis (nuclear), o qual 
necessita dos resultados de pesquisas e 
desenvolvimentos.

Naturalmente esse procedimento 
traz impactos no gerenciamento do 
projeto como um todo.

O primeiro impacto ocorre 
escopo do que será 

executado, ou seja, a descrição de todas 
as partes que irão compor um Estaleiro e 
uma Base Naval (EBN) com capacidade 
de construir e operar submarinos 
convencionais e nucleares, cujo 
projeto de concepção (do submarino 
nuclear) ainda não está concluído. É 
bem verdade que temos uma lista do 
que esperamos que sejam os itens que 

precisamos considerar que mesmo em 
um empreendimento comum, onde o 

e inclusões são realizadas durante a 
execução do projeto. Em nosso caso 

do Projeto e a descrição de cada item 
são baseadas em um projeto onde parte 
deste, o projeto básico, ainda não foi 
terminado, o gerenciamento do escopo 
exige uma atenção maior, considerando 
ainda, e principalmente, que lidamos 

escopo é realizado o projeto de 
concepção, seguido do Projeto Básico e, 
na sequência, o Projeto Executivo. Essa 
fase do empreendimento, que precisa de 
um gerenciamento especial, é fortemente 

não só o escopo do empreendimento 
como também, a construção e os 
licenciamentos ambiental e nuclear. 
Além disso, tem que atender a vários 

destacam-se: os requisitos da Marinha, 
incluindo aqui não só o setor técnico 
como também o setor que irá operar a 
Base; os requisitos da DCNS, empresa 
francesa detentora da tecnologia de 
construção do submarino; os anseios da 

formada para construir os submarinos no 

Brasil e que, em face da sua atribuição de 
operação do estaleiro, tem interesse em 
inserir o máximo de automação possível 

com os recursos de construção do EBN; 

nacionais, entre estas, as normas de 
licenciamento e operação emitidas pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN).

O gerente desses projetos (design) 
além de se preocupar com todas essas 
interferências, balanceando exigências, 
desejos e custos, tem a atribuição de 
manter o ritmo do projeto de maneira a 
não comprometer ou atrasar as obras em 
andamento ou planejadas.

Além do gerenciamento 
constante do escopo de todo o projeto, 
é necessário, como em qualquer projeto, 
uma atenção constante aos custos, 
para evitar que estes ultrapassem o 
orçamento, impactando ou deixando 

compreende as partes que irão construir 
e operar o Submarino Nuclear, objetivo 
principal deste projeto.

Citadas acima, pelo impacto que 
têm no projeto, duas outras abordagens 
também exigem gerenciamento: 
o licenciamento ambiental e o 
licenciamento nuclear.  

O licenciamento ambiental teve 
início com a elaboração do Estudo de 
Impacto Ambiental, a partir do qual 
vários projetos foram executados antes 
do início das obras. Estes projetos 
originaram o Plano Básico Ambiental 
que lista 29 projetos, com subprojetos 
e ações para serem executados e 
acompanhados rotineiramente. 

O licenciamento nuclear por sua 
vez, exige um gerenciamento ainda mais 
ativo pelo fato de ser obtido por etapas, 
pois as exigências vão aparecendo ao 
longo da análise do projeto, dos riscos 
operacionais envolvidos, e da evolução 
das obras.

Ambos os licenciamentos 
impactam e são impactados pelo projeto 
e pela produção e os seus gerenciamentos 
devem estar em consonância com o 
planejamento e a execução da obra.

Naturalmente, para bem 
executar as obras, com o emprego 
adequado e temporal de material, 
tecnologia e mão de obra, é também 
necessário o gerenciamento da 
produção. A diferença entre esta obra e 

Considerações sobre o Gerenciamento do Projeto do EBN
Por Almirante Alan Paes Leme Arthou
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as demais está na parte nuclear, na qual 
algumas atividades são acompanhadas 
por técnicos da CNEN, o que exige 
o agendamento prévio e, algumas 
vezes, em função do resultado da 
execução, a necessidade de paralisação 
da obra. Esses imprevistos devem ser 
considerados no planejamento e o 
Gerente da Produção estar apto para 
tomar iniciativas de forma a minimizar 
os impactos deles decorrentes.

obra, com a chegada dos equipamentos 
e início de sua instalação, outro tipo de 
gerenciamento se apresenta no projeto, o 
do comissionamento que acompanha a 
instalação do equipamento, a preparação 
para testes, os testes operacionais e de 

treinamento de operação.
Os controles gerenciais listados 

acima - escopo, projeto, licenciamento 
ambiental, licenciamento nuclear 
e produção - auxiliam o gerente a 
direcionar toda a sua atenção para o 
resultado do projeto e para o produto 

produto, é preciso o acompanhamento 
e o gerenciamento dos recursos 
imprescindíveis em todas as fases de 
execução do empreendimento. 

Os Recursos Humanos 
nesse projeto têm uma característica 
diferenciada, pois além da força de 
trabalho habitual para a execução dos 
serviços de projeto e de Engenharia 
Civil, o empreendimento exige 
especialistas para a área nuclear e de 
apoio aos Submarinos Nucleares. Trata-
se de uma modalidade de trabalho 
nunca antes realizada no Brasil e para 
que seja bem executada, é necessário 
Pesquisa e Desenvolvimento. Em 
relação à disponibilidade de recursos 
humanos especializados, a inexistência 

nos obriga formá-los a tempo; em 
situação contrária, nos deparamos 

especialistas existentes no País estarão 
disponíveis na janela temporal da 
necessidade de seus serviços. Portanto, 
o gerenciamento de Recursos Humanos 
tem peculiaridades que o diferem do 
gerenciamento convencional de RH.

Outros recursos que merecem 
atenção e gerenciamento são os Recursos 
Tecnológicos. Pelo mesmo motivo 
citado acima, alguns equipamentos 
necessários para uma obra com tal porte 
e grau de complexidade são escassos ou 
inexistentes no País, o que demanda de 
nossa parte, acordos para adquiri-los ou 
alugá-los por determinados períodos 
exigidos pela obra.

Finalmente, mas não menos 
importante, há a exigência de um 
gerenciamento cuidadoso para os 
Recursos Materiais no qual, assim como 
os Recursos Humanos, nos deparamos 
com a questão da disponibilidade. 
O gerenciamento dos materiais é 
semelhante ao de outros projetos quando 

no País. Entretanto, quando é preciso 
importar algum material controlado 
ou desenvolvê-lo no País, crescem as 
incertezas do gerenciamento. 

Todos os três recursos – 

humanos, tecnológicos e materiais - têm 
que ser adquiridos de forma a atender as 
necessidades das obras e precisam estar 
disponíveis no momento em que são 
requisitados. Este fator nos leva a outra 
área de gerenciamento, também comum 
a outros projetos, o gerenciamento dos 
prazos que é fortemente impactada por 
cada uma dessas fases. Ocorre, porém, 
que em face da dimensão do projeto e 
do envolvimento de diversos fatores e 
incertezas responsáveis por aumentar 
a dinâmica do planejamento, o controle 
dos prazos precisa ser muito rigoroso.

Inevitavelmente, como em todos 
os demais empreendimentos, as várias 
fases não caminham isoladamente 
sem o acompanhamento constante de 
qualidade. Neste caso, nos referimos 
também à qualidade nuclear, que exige 
não só a descrição e o acompanhamento 
dos processos, mas a possibilidade de 
rastreabilidade e projetos desenvolvidos 
com a ajuda da análise de risco.

Durante a execução do projeto e 
do acompanhamento / gerenciamento 
desses diversos focos que interferem 

coordenação e o balanceamento entre 
as ações e decisões em cada uma desses 
focos é de fundamental importância e 
merecem uma atenção especial. Sem 
este gerenciamento de integração, 
os resultados podem ser desastrosos, 
porque as decisões e ações tomadas 
em cada foco gerencial inevitavelmente 
afetarão outros focos e o projeto como 
um todo. 

Com tantas áreas gerenciais 
a serem observados e com tantas 
incertezas, torna-se necessária uma 
análise detalhada dos riscos envolvidos 
em cada um dos focos e uma análise 
integrada que possibilite as tomadas 
de decisão para reduzir os riscos ou 
minimizar os seus impactos. Essa 
análise deve ser ampla, realizada não 
só em relação aos riscos gerenciais que 

e na qualidade, mas também para os 
riscos operacionais, visando com este, 
um projeto mais seguro.

Cada um dos controles 
(focos) tem impacto direto em outros 
controles e resultados, e, são tantos os 
atores envolvidos que, como última 
preocupação gerencial, há a necessidade 
de um controle efetivo sobre as 
comunicações, tanto de conteúdo 
quanto de destino.

Dos quinze focos gerenciais aqui 
abordados, nove são recomendados 
pelo “Project Manegement Institute” 
(PMI) e adotados em vários projetos 
como boas práticas de gerenciamento; 
os seis restantes, também não 
representam novidade. O que torna 
o gerenciamento do projeto do EBN 
mais complexo e difícil é, em síntese, o 
tamanho do empreendimento; o fato de 
estarmos trabalhando na fronteira do 
conhecimento; e a quantidade de atores 
envolvidos.

(*) Almirante Alan Paes Leme Arthou é Engenheiro 
Naval e Mestre em Engenharia Naval pela USP, 
Acadêmico da Academia Nacional de Engenharia 
e exerce a função de Gerente do Empreendimento 
Modular de Construção do Estaleiro e Base Naval 
do Programa de Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub) da Marinha do Brasil
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A participação 
da Marinha 
nas obras civis

Todas as atividades inseridas no 
escopo de obras civis do Estaleiro e Base 
Naval do Prosub são acompanhadas e 

Diretoria de Obras Civis (DOCM), órgão 
responsável pelas obras da MB em todo 
o País.  

Para o diretor da DOCM, Vice-
Almirante Liseo Zampronio, o projeto 

por se tratar de uma obra de grandes 
proporções, envolvendo diversas 
especialidades da Engenharia conduzidas 
simultaneamente – obras civis prediais 
e industriais; túnel; dragagem; obras 
marítimas; entre outras. “A DOCM está 
estruturada para atender as necessidades 
da Marinha em todo o território nacional 

enxuta para tal atribuição. Assim, com o 
objetivo de otimizar as nossas atividades 
no Prosub, bem como acompanhar o 
intenso ritmo de trabalho de um projeto 
desta envergadura, optamos por contratar 
a assessoria externa da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e do Instituto Brasileiro de 
Engenharia de Custos (IBEC).”

O contrato estabelecido entre a 
DOCM e a FGV prevê a consultoria técnica, 
formada por especialistas em diversas 
áreas da Engenharia, no monitoramento 
de conformidades dos projetos e da 
execução das obras civis. Já com o IBEC, 
os serviços acordados compreendem 
análises dos custos das obras civis e da 
conformidade destes com o orçamento 
do projeto. Em conjunto com o IBEC, a 

projeto em relação às normas da Marinha. 
“Sob vários aspectos, as obras civis devem 
seguir a normatização da MB”, assinala o 
Vice-Almirante Liseo Zampronio. “Trata-
se de um padrão da Marinha que deve ser 
considerado não só durante a obra como 
também ao longo de toda a vida útil do 
empreendimento.” 

Especialmente para o Prosub, a 

Diretoria, dedicados integralmente às 
obras em Itaguaí. Uma parte desta equipe 
trabalha no escritório, na análise de 
projetos e custos junto com o IBEC e no 

atua junto com a FGV, acompanhando 
o dia a dia dos trabalhos e as etapas de 
execução das obras civis.

Para a DOCM, as parcerias 
estabelecidas com a FGV e com o IBEC 
são consideradas positivas, tanto para a 
Marinha quanto para a Odebrecht, pois a 

do andamento da obra, em qualidade, em 
custos e conformidade com as normas, 
possibilitam intervenções e soluções mais 
ágeis diante de eventuais contratempos, 
evitando-se desta forma, retrabalhos e 
custos desnecessários.

“A qualidade técnica da Odebrecht 
é excelente e a sua competência é 
reconhecida no Brasil e no exterior. A 

obra, buscou organizações de conceitos 
também renomados para que junto com a 
Odebrecht pudesse assegurar a qualidade 
do empreendimento e otimizar os custos 
da obra. Todas estas ações certamente 
contribuem para o nosso propósito de 
realizar uma boa aplicação do recurso 

Zampronio.

“Sob vários aspectos, as obras civis 
devem seguir a normatização 

da Marinha, que deve ser 

Almirante Liseo Zampronio, Diretor da DOCM - 
Diretoria de Obras Civis da Marinha
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A participação da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) no Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) 
não se resume às avaliações do projeto 

para a emissão das licenças ambiental, de construção 
e de operação. Na posição de órgão responsável pela 
regulação, licenciamento e controle das atividades 
nucleares no Brasil, a atuação da CNEN será 
permanente ao longo de todo o período de operação 
do Estaleiro e Base Naval da Marinha em assuntos 
pertinentes a área nuclear do empreendimento.

Há décadas, a CNEN acumula extensa 
experiência em licenciamentos e acompanhamento 
de instalações nucleares, especialmente na área 
de geração de energia, com as usinas de Angra 1 e 
Angra 2 e Angra 3, ainda em fase de construção. 
Estas centrais nucleoelétricas são referências para a 
atuação da CNEN em empreendimentos semelhantes 
e constituem a base para os parâmetros e requisitos 
técnicos adotados pela Comissão para a avaliação 
dos dois projetos com conteúdo nuclear da Marinha 
do Brasil, o Prosub e o Laboratório de Geração 
Núcleoelétrica (LABGENE).

“Estes projetos da Marinha são programas 
inovadores e estratégicos, que envolvem o 
desenvolvimento e a aplicação de tecnologia 
nacional, para os quais não há projetos similares no 
País e tampouco referências disponíveis no mercado 

internacional. Nesse contexto, entendemos que todos 
os técnicos, especialistas e engenheiros envolvidos 
no Prosub e no LABGENE estão realizando um belo 
trabalho, demonstrando grande competência na 
superação dos obstáculos: por parte da Marinha, para 
o desenvolvimento de nova tecnologia e, da CNEN, 
para a análise dos projetos”, avalia Ivan Pedro Salati 
de Almeida, Diretor de Radioproteção e Segurança 
Nuclear da CNEN.

No Centro Experimental Aramar localizado 
em Iperó, a 120 km de São Paulo, a Marinha está 
implantando o LABGENE, onde será construído do 
primeiro reator nuclear de potência projetado no País, 
o reator RENAP-11 (Reator Naval de Potência de 

propulsão nuclear para submarino. 
A licença de construção das obras civis do 

LABGENE já foi concedida pela CNEN. A partir 
desta liberação, todo o detalhamento do projeto será 

de sua conformidade com os requisitos técnicos de 
segurança exigidos para instalações nucleares. 

Para o Estaleiro e Base Naval de Submarinos, o 
projeto está em fase de licenciamento ambiental, para 
o qual a Marinha está reunindo toda a documentação 
necessária para análise da CNEN. Concedida esta 
primeira licença, o mesmo procedimento será feito para 
a licença de construção, diferenciando-se do processo 

do LABGENE sob dois aspectos: no Prosub, a atuação 
da CNEN será restrita às áreas do empreendimento 
diretamente envolvidas com o armazenamento e o 
manuseio do combustível nuclear; e, em face do alto 
grau de ineditismo do projeto, a licença de construção 
para a parte nuclear do Estaleiro e da Base Naval será 
concedida por etapas, ou seja, por licenças parciais. 

Independente do estágio de desenvolvimento 
dos projetos, as análises da CNEN são realizadas 
passo a passo, a partir de uma extensa documentação 
apresentada pela Marinha e exaustivamente discutida 
por ambas as partes em reuniões periódicas. É consenso 
entre a Marinha e a CNEN, que as discussões, a troca 
de informações e a busca de melhores soluções para 
os projetos são fundamentais para a condução segura 
do processo, de modo que não existam na análise de 
ambas as partes.

“Entendemos que há uma relação de respeito 
mútuo, que cresce com o diálogo entre os técnicos da 
Marinha e da CNEN cujo propósito é chegarmos à 
melhor solução para o País, minimizando quaisquer 
chances de risco para a segurança”, considera Ivan 
Salati de Almeida. “O Prosub e o LABGENE são 
projetos importantes para o Brasil. São programas 
também complexos, mas acredito tanto na capacidade 
da Marinha e seus contratados quanto na capacidade 
técnica de nosso pessoal para, juntos, conduzirmos 
ambos os projetos ao sucesso.”

A presença da CNEN nos projetos da Marinha 
com conteúdo nuclear

Segurança é a principal 
premissa do projeto

O grande diferencial do Estaleiro 
e Base Naval da Marinha em Itaguaí 
em relação às demais estruturas de 
fabricação e manutenção naval existentes 
no País é o envolvimento do projeto 
com a área nuclear. Nesse sentido, além 
dos parâmetros usuais aplicados em 
uma obra de estaleiro convencional, o 
empreendimento também encerra as 
orientações e as normas internacionais de 
segurança para instalações nucleares.

Tais parâmetros são aplicados em 
áreas do empreendimento diretamente 
relacionadas com o submarino de 
propulsão nuclear. “Até o presente 
momento, as etapas da obra licenciadas 
para execução não têm interferência 

com a segurança nuclear. Os projetos 
da UFEM e do Estaleiro que não são 
considerados de segurança nuclear, não 
tiveram que ser submetidos à CNEN”, 
explica Comandante Álvaro Rodrigues 
Fernandes, Gerente de Construção do 
Estaleiro e Base Naval da COGESN. “Já 
no projeto da Base Naval, as instalações 
que terão atividades relacionadas com o 
submarino e com o combustível nuclear 
serão remetidos à CNEN para análise e 
aprovação da Comissão.” 

No projeto dos cais, por exemplo, 
as estruturas para os submarinos 

nas demais instalações destinadas ao 
submarino com propulsão nuclear, as 
bases e os critérios de dimensionamento 
da estrutura já foram apresentados ao 
CNEN. Para os diques, vários estudos 

e avaliações com a CNEN antecederam 

prévias que buscaram a melhor solução 
técnica, a Marinha obteve a recomendação 
da CNEN para a estrutura do dique 
apoiado em rocha, o que por sua vez, 
implicou estudos geotécnicos e geofísicos 
mais detalhados para a escolha do local 
ideal de implantação dos diques.

Todos os projetos do Prosub que 
apresentam alguma relação com a área 
nuclear são desenvolvidos de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais, 
estabelecidas pela CNEN e pela Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA). 
“A Marinha busca um contato permanente 
com a CNEN, visando o desenvolvimento 

Comandante Álvaro Fernandes. “Nas 
reuniões entre a Marinha e a CNEN, 
apresentamos e discutimos as bases e os 

critérios adotados no projeto para as áreas 
com envolvimento nuclear, submetemos 

Comissão e buscamos a sua recomendação 
técnica em determinados pontos de 
divergência. Desta forma, conseguimos 
atender e adequar o projeto às normas 
de segurança da CNEN e da AIEA e 
apresentar um projeto pleno e consistente 
para a etapa de licença de execução da 
obra.”

Segurança é o principal fator 
do projeto do Estaleiro e Base Naval 
e norteia o empreendimento desde a 
escolha do local para a sua implantação. 
Vários estudos realizados pela Marinha 

de segurança da Baia de Sepetiba para as 
instalações do Prosub: uma área abrigada 
que oferece proteção natural contra o 
impacto de ocorrências adversas, como 
vendavais ou grandes ondas.

As avaliações sobre a incidência 
e os impactos de ondas e ventos no local 
do empreendimento e sobre a elevação do 
nível do mar decorrente do aquecimento 

alguns pontos importantes do projeto. 
Entre estes, a cota de implantação do 
Estaleiro, da Base e da área radiológica 
em relação ao nível do mar e a dimensão 
do enrocamento de proteção da bacia de 
manobras, inclusive o tamanho das pedras 
para resistência aos esforços futuros.

“A localização do Estaleiro e Base 
Naval na área Sul do empreendimento, 
com acesso à área Norte e à UFEM somente 
por meio do túnel é outra determinação 
importante para a segurança do 

qualquer lugar do mundo onde existem 
bases de submarinos de propulsão 
nuclear, o acesso às instalações é restrito 
e vedado ao público. “No término 
do empreendimento, um Centro de 
Informações localizado na área Norte 
reunirá todas as informações sobre o 
programa e as instalações e o público 
poderá, de forma virtual, ter acesso a 
todas as instalações do Estaleiro e Base 
Naval.” 

“A localização do Estaleiro e Base Naval 
na área Sul do empreendimento

 é outra determinação importante 

Comandante Álvaro Rodrigues Fernandes, 
Gerente de Construção do Estaleiro e Base Naval da COGESN
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Obras civis da UFEM 

Em novembro de 2012, a 
Odebrecht entregará à Marinha a 
primeira etapa do Prosub: a Unidade 
de Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM), uma obra de 55 mil m2 de área 

do Prédio Principal, do Almoxarifado, 

Utilidades e da Área de Administração e 
29 mil m² de área pavimentada.

Atualmente, mais de 5.000 pessoas 
trabalham no canteiro de obras do Prosub. 
Destas, atuam na UFEM, nas etapas 

da Odebrecht Infraestrutura e 200 

montagem eletromecânica.
O Diretor de Obras Civis 

da Odebrecht para o Prosub, José 
Luis Alexandre Ramos, considera o 
cronograma do empreendimento um 

do ritmo de trabalho em todas as fases 
de execução das obras civis. Segundo 
ele, as expectativas iniciais em relação 
à disponibilidade de mão de obra 

de privilegiar as contratações na própria 
região do empreendimento levaram a 
Odebrecht a implementar o ‘Acreditar’, 

da empresa, bem sucedido em diversas 
obras da Odebrecht no País e no exterior.

“Ao iniciarmos a obra, a Odebrecht 
abriu inscrições para o ‘Acreditar’ e o 
número de inscritos foi imenso. Formamos 

muitos trabalham na obra. Contratamos 
pessoas de Itaguaí e imediações como 

também dos municípios vizinhos”, expõe 
José Luis Ramos. A baixa ocupação do 
alojamento da empresa no município de 
Seropédica, que integra a microregião de 
Itaguaí, e o aumento de linhas de transporte 

da mão de obra contratada na região. 
“Montamos uma logística de transporte 
composta por aproximadamente 100 
ônibus com destino diário a diversos 
pontos em diferentes municípios próximos 
a Itaguaí.”

Em relação ao desempenho da 
obra, o emprego de processos construtivos 
mistos na UFEM permitiu o avanço 
paralelo de atividades em diversos pontos 

utilizamos pilares em concreto in loco, 
em formas trepantes e cobertura metálica. 
Não empregamos estruturas em concreto 
pré-moldado nesta parte da obra porque a 

e o içamento dos pilares e exigiria o uso 
de máquinas e guindastes de grandes 

prédio, optamos por pilares de concreto 
pré-moldado, confeccionados no chão, 
próximos às suas bases. No almoxarifado, 

infraestrutura foi executada em concreto 
armado e a supraestrutura composta de 
pilares e cobertura em estrutura metálica”, 
explica José Luis Ramos. “Esta estrutura 
mista ofereceu maior agilidade e redução 
do prazo de execução”. 

A outra obra do empreendimento 

ano é o túnel 700 metros de comprimento,- 
ligando as áreas Norte e Sul. Construído 
através do morro que separa as duas áreas 
e escavado simultaneamente pelas duas 
extremidades - o que reduziu em 50% o 
tempo de execução do projeto - o túnel já 
está totalmente vazado em meia seção.
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“O uso de estrutura mista 
na obra da UFEM ofereceu 
maior agilidade e redução 

José Luis Alexandre Ramos, Diretor de Obras Civis 
da Odebrecht para o empreendimento do Prosub

Obra da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM)
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Montagem eletromecânica 
avança em diferentes etapas

acabamento, as equipes da montagem eletromecânica 
começam a tomar conta do canteiro para as tarefas de 
montagem, comissionamento e testes de operação de mais de 
900 equipamentos, 5 subestações de distribuição de energia, 5 
sistemas de controle e segurança, além de iluminação e outras 
utilidades necessárias ao funcionamento dos equipamentos e 
início de operação da UFEM.

Atualmente a obra congrega diversas disciplinas em 
diferentes estágios: a conclusão das obras civis; a aquisição e 
o recebimento de equipamentos; a montagem de tubulações; 

áreas administrativas; e a montagem e o comissionamento de 
equipamentos. “Todas as áreas avançam paralelamente e o 
ritmo de trabalho torna-se cada vez mais intenso. Ao mesmo 

equipamentos principais e de maior porte, adquiridos com a 
antecedência necessária, começam a ser entregues, iniciando-
se assim, as etapas de montagem e comissionamento”, expõe 
Pablo Lemos Martinez, Diretor de Contrato da Montagem 

cumprimento do cronograma para a entrega da unidade.
A atuação da equipe de montagem eletromecânica na 

obra é resultante de um trabalho desenvolvido com grande 

dos equipamentos que irão compor o empreendimento. É um 

de sua capacidade tecnológica e fabril para o atendimento 
aos requisitos técnicos, qualidade, custos e prazos do projeto. 
“Na obra do Prosub, este processo envolve a participação 
de equipes multidisciplinares das áreas de Engenharia e 
Montagem Eletromecânica da Odebrecht, da Marinha e 

equipamentos. Reunimos no mínimo, três propostas técnicas 

sequência, passamos à análise comercial com a equalização de 

com a Marinha, a proposta que melhor preenche os requisitos 
pré-estabelecidos para a obra”, explica Pablo Martinez.

As dimensões do túnel foram 
determinadas a partir das necessidades 
de transporte das peças do submarino 
das unidades fabris UFEM e NUCLEP 
para o Estaleiro: para a seção de 14,5 m x 
14,5m, o projeto tomou como referência o 
diâmetro de 10 metros da maior peça a ser 
transportada. 

Nesta obra, além de adotar 
tecnologia de ponta e equipamentos de 
última geração, a Odebrecht realizou um 
minucioso estudo da geologia do maciço, 

o controle dos riscos - monitorados por 
instrumentos de medição - e a avaliação 
de cada trecho de escavação.

A presença de um túnel de outra 
empresa na área, cruzando o percurso do 
túnel do Prosub na parte superior, levou 
a Engenharia da Odebrecht a utilizar 
um plano de desmonte piloto para a 
obtenção de alívio de tensões na rocha, 
trazendo assim, maior segurança para a 
continuidade dos trabalhos de abertura 
da totalidade da seção. 

Com o objetivo de assegurar a 
integridade da obra e evitar transtornos à 
vizinhança com as explosões e vibrações 
delas decorrentes, a Odebrecht adotou 
diversas técnicas de segurança e ações 
preventivas, entre estas, o uso de 
sismógrafos no controle da intensidade 
das detonações e dos tremores; o uso de 
barreira de segurança com telas metálicas, 
cintas de borracha e uma camada de terra 
com 2 metros de espessura para impedir 
a projeção de fragmentos de rocha para 
além do limite de segurança; a proteção da 
encosta contra eventuais deslizamentos 
com a construção de cortinas atirantadas 
na parte superior do morro; e o isolamento 
da área de segurança em um raio de 100 
metros.
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Acima, vista aérea do túnel na Área Sul; 
ao lado, detalhe do interior do túnel

Te
ch

no

Lionel Beltrando, Gerente 
de Comissionamento da Odebrecht
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é a capacidade da empresa de mobilizar 
os recursos na quantidade e velocidade 

necessárias para atendimento 

Pablo Lemos Martinez, Diretor de Contrato 
da Montagem Eletromecânica da Odebrecht

Início da montagem eletromecânica 
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Os critérios para a escolha dos 
fornecedores do Prosub buscam priorizar 
a indústria nacional e incentivar a 
fabricação no Brasil do maior percentual 
possível de itens do projeto. Na UFEM, 
o índice de nacionalização apresenta-
se muito positivo, atualmente superior 
a 90%, com a aquisição de diversos 
equipamentos e sistemas de grande porte e 
conteúdo tecnológico, tais como, as pontes 
rolantes; a prensa hidráulica; a subestação 
de energia; o sistema de controle dos 
processos produtivos; entre outros.

Independente do local de 
fabricação, equipes da Odebrecht 
acompanham todo o processo fabril do 
equipamento por meio de visitas periódicas 
in loco, com o objetivo de assegurar a 
entrega do produto com a qualidade 
necessária e no prazo acordado até o 

em Fábrica (TAF), o qual conta, também, 
com a participação da Marinha. Na obra, 
as equipes acompanham o recebimento 
do equipamento, a montagem e os testes 

Pablo Martinez explica que todos 
esses procedimentos são considerados 
no planejamento e no cronograma do 
empreendimento e, além das etapas de 
aquisição e monitoramento da produção 
na fábrica, as utilidades necessárias 
para a montagem do equipamento na 
obra – alimentação elétrica, hidráulica, 
pneumática – também são planejadas, 
executadas e testadas com antecedência 
de modo que a instalação e os testes 
de operação dos equipamentos sejam 
realizados com sucesso.

“Em face do volume de trabalho 
na fase de diligenciamento e inspeção dos 
equipamentos, ou seja, o acompanhamento 
e os testes em fábrica, a Odebrecht 
contratou duas empresas especializadas 
nestes serviços, com atuação no Brasil e no 
exterior, para junto com as nossas equipes 
e lideradas por estas, somar esforços 

processo fabril desse grande volume de 
equipamentos”, assinala Pablo Martinez.

Lionel Beltrando, Gerente de 
Comissionamento da Odebrecht explica 
que grande parte destes procedimentos 
relativos aos equipamentos e sistemas, se 
origina na área de Engenharia da empresa, 
responsável pela aprovação dos projetos 
apresentados pelos fornecedores, os 
quais incluem uma série de documentos, 
entre estes, o Plano de Inspeção e Teste 

e análises realizadas pelas equipes de 
comissionamento nas visitas e no Teste de 
Aceitação em Fábrica (TAF) são baseadas 
no PIT. As informações decorrentes da 
trajetória do equipamento - desde a 
fabricação até a aceitação na obra - são 

Data Book, entregue pelo fabricante à 
Odebrecht, que depois de checar a sua 
conformidade, repassa-o ao cliente. 
Inclusive, a liberação da última parcela 
de pagamento ao fabricante é atrelada à 

aprovação deste Data Book pelo setor de 
Garantia de Qualidade da Odebrecht.” 

Além das equipes da Marinha e da 
Odebrecht, os TAF’s dos equipamentos 
principais da UFEM são acompanhados 
por representantes da estatal francesa 
DCNS, responsável pelo fornecimento 

e da Itaguaí Construções Navais (ICN), 
a empresa responsável pela construção 
dos submarinos.  Em face desta 
atribuição, a ICN participa não só dos 
testes operacionais como também das 
fases de treinamento de operação dos 
equipamentos e sistemas.

Em relação ao cronograma, 
Lionel Beltrando assinala que “no 
comissionamento, a fase mais crítica 

operacionais para a entrega e homologação 
do equipamento ou do sistema porque 
nesta altura do projeto, não há como 
compensar prazos como poderia acontecer 
em outras etapas da obra. Por esse motivo, 
a equipe do comissionamento acompanha 
as atividades de engenharia, compra, 

assegurar que, na hora da partida, o 
sistema tenha o nível de desempenho 
requerido. Na UFEM, a independência 
entre os equipamentos é um ponto 
a nosso favor, pois nos permite uma 
atuação simultânea em diversos itens 
de fornecimento à unidade fabril bem 
como comissioná-los de forma quase 
individual.”

Em que pesem as características 

inerentes a um empreendimento com as 
proporções do Prosub, Pablo Martinez 
observa que a execução de obras com tal 
complexidade é a expertise da Odebrecht. 
“Este é o nosso core business e o grande 
diferencial da Odebrecht para a condução 
destes trabalhos, é a capacidade da 
empresa de mobilizar os recursos, em 
pessoal ou equipamentos, na quantidade e 
velocidade necessárias para atendimento 
ao projeto e ao cliente.” 
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das principais pontes 
rolantes da UFEM

C om a chegada das pontes 
rolantes em Itaguaí – RJ, a 
Jaraguá Equipamentos inicia 
o comissionamento dos 

equipamentos fornecidos à Unidade 
de Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM), onde serão fabricados os 
componentes dos submarinos do 
Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub) da Marinha do 
Brasil. 

Equipamentos de movimentação 

de manutenção compõem os itens do 
contrato de fornecimento da Jaraguá à 
UFEM: quatro pontes rolantes especiais 
e 14 mesas especiais com acessórios para 
testes e inspeções, fabricadas na unidade 
industrial de Itapevi-SP.

As pontes rolantes, projetadas 
e fabricadas com tecnologia de última 
geração, constituem o ponto alto deste 
contrato, pois ao mesmo tempo em 
que reúnem o que há de mais moderno 

movimentação de cargas, demonstram 
todo o diferencial fabril e tecnológico da 
Jaraguá neste mercado.

“O desenvolvimento do projeto 
e a fabricação das pontes é resultante 
do domínio tecnológico da Jaraguá 
na manufatura de bens de capital, 
notadamente na área de materiais, 
somado à experiência da Konecranes, 

equipamentos de movimentação de 
cargas”, expõe Sidney Sant’Ana Leal, 
Superintendente de Empreendimentos da 
Jaraguá e responsável por este contrato 
na empresa. “Desta parceria estabelecida 
entre as empresas desde 2006, a Jaraguá já 
forneceu ao mercado brasileiro, em torno 
de 100 pontes rolantes, mas nenhuma 
destas se equipara às pontes fornecidas 
para a UFEM em desenvolvimento 
tecnológico. Neste campo, este é um 
projeto único no Brasil e na América 
Latina.”

A tecnologia 
e os processos

Com base nas necessidades do 

fornecidas pela Odebrecht, as pontes 
rolantes para a UFEM foram projetadas 
e fabricadas com características técnicas 
diferenciadas entre si: duas pontes com 
capacidade de levantamento de 150 
toneladas e vão de 31 metros, destinadas a 
movimentação dos blocos do submarino, 
dotadas de carros giratórios e movimentos 
controlados por inversores vetoriais, o que 
propicia maior controle de movimentos 
com velocidades variáveis e a execução de 
montagens seguras e com alta precisão; 
outras duas, utilizadas na movimentação 
de moldes e acessórios, foram projetadas 
para transposição das talhas entre dois 
prédios diferentes. 

Da esquerda para a direita: Sidney Sant’Ana Leal, Superintendente de Empreendimentos da Jaraguá e responsável 
pelo contrato do Prosub na empresa; Agildo Randis, Gerente de Contratos da Jaraguá para a fábrica de Itapevi; 
Sérgio Marciano, Gerente de Empreendimentos da Jaraguá na unidade fabril de Itapevi

Saída da ponte rolante  da fábrica de Itapevi (SP) com destino à obra da UFEM em Itaguaí (RJ) 
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A Jaraguá 
Equipamentos 

Com atuação em diversas 
áreas de negócios, a Jaraguá 
Equipamentos, pertencente ao 
Grupo Garcia, conta com cinco 
unidades fabris concentradas nas 
regiões Sudeste e Nordeste: no 
estado de São Paulo, nas cidades de 
Sorocaba, Osasco e Itapevi; no estado 
de Alagoas, em Marechal Deodoro; 
e no estado de Pernambuco, em 
Ipojuca. 

O crescimento sustentável 
do Grupo e a expansão de sua 
competitividade no mercado 
nacional nos últimos anos são 
resultantes de diversos fatores, 
entre estes: o domínio tecnológico 
na área de materiais, especialmente 
em relação a sua trabalhabilidade e 
soldagem; a expansão da capacidade 
produtiva com a ampliação das 
unidades e implantação de novas 
fábricas; a atuação competente e 
inovadora das equipes de Engenharia 
e P&D; a gestão da Qualidade, 
com o alcance e manutenção de 
altos níveis de qualidade dos 
produtos; o desenvolvimento dos 
recursos humanos, por meio de 
uma gestão verticalizada, com a 
melhoria sistemática dos índices 
de produtividade; a padronização 
dos procedimentos e a obtenção 

ISO, ASME e IBQN, propiciando 
a atuação do Grupo Garcia nas 
mais diversas áreas de negócios, 
desde a prestação de serviços ao 
fornecimento de equipamentos da 
área nuclear.

A Konecranes

Líder mundial em tecnologia 
de equipamentos de movimentação 
de cargas, com 100 anos de 
experiência neste mercado, 11.000 
funcionários e uma rede global de 

espalhados em 45 países.
A Konecranes fornece 

anualmente, mais de 6.000 pontes 
rolantes, 30 mil talhas de cabo de 
aço e 29.000 talhas de corrente e, tem 
contratos de manuntenção cobrindo 
mais de 362.000 equipamentos.

Nas Américas, a Konecranes 
é a indústria líder em serviços de 
manutenção de guindastes, pórticos 
e de tecnologia de levantamento de 

todos os países desta região.
Com investimentos contínuos 

em pesquisa e desenvolvimento, 
a Konecranes mantém mais de 50 
pesquisadores, desenvolvendo 
e testando novas tecnologias em 
seus laboratórios de Hyvinkaa 
na Finlândia, dos quais resultam 
soluções mais seguras e maior 
produtividade para os clientes. 

“Na unidade fabril de Itapevi 
desenvolvemos todo o projeto construtivo 
e executamos a fabricação da estrutura e 
a montagem eletromecânica das pontes 
com os componentes centrais da máquina 
– redutores, carros, motores, rodas, entre 

pela Konecranes”, coloca Sérgio Marciano, 
Gerente de Empreendimentos da Jaraguá 
na unidade fabril de Itapevi. “Em 
diversas visitas à fábrica da Konecranes 
na Finlândia, tivemos oportunidade de 
observar e absorver a tecnologia, hoje 

dominada pela Jaraguá, de fabricação das 
estruturas e de montagem eletromecânica 
do equipamento”. 

Em Itapevi, o fornecimento dos 
equipamentos para a UFEM envolveu o 
trabalho de equipes multidisciplinares 
das áreas de Contratos e da Engenharia 

na fabricação, em regime especial de dois 
turnos para o cumprimento do prazo: um 
total de 10 meses para o desenvolvimento 
da engenharia e produção dos 
equipamentos.

 “Desde o início do projeto, tínhamos 
ciência de que a entrega de equipamentos 
com tal porte e complexidade no 
cronograma acordado com a Odebrecht 
demandaria um esforço conjunto. A 
realização de reuniões semanais com 
todos os envolvidos no projeto, além 
do acompanhamento permanente das 
atividades em fábrica, nos permitiu uma 
visualização ampla das estratégias de 
produção e a implementação de eventuais 
alterações em nossa programação para o 
cumprimento do cronograma. Este foi um 

e para todos os envolvidos no projeto”, 
considera Sidney Leal.

Antes do transporte das pontes 
para a obra, todos os equipamentos foram 

do alinhamento de cada componente 
- trave, trilhos, rodas e carros - e do 
conjunto destes no equipamento. Nesta 
conferência, a equipe técnica considerou 
os níveis de tolerância necessários e 
determinados em projeto, os quais foram 
baseados na experiência da Konecranes na 
área de equipamentos de movimentação 
de cargas de grande porte. 

“Tais procedimentos são realizados 
em todas as pontes rolantes fabricadas 
pela Jaraguá e independente do porte, na 
fábrica temos condições de pré-montar 
qualquer tipo de ponte. A importância 

está na garantia de entrega de um 
equipamento em conformidade com o 

Agildo Randis, Gerente de Contratos da 
Jaraguá para a fábrica de Itapevi. “Com 
a pré-montagem dos equipamentos, 
reduzimos a possibilidade de eventuais 
contratempos na obra e estabelecemos 

das pontes realizada pelo próprio cliente, 
a Odebrecht, com o acompanhamento de 
técnicos da Jaraguá e da Konecranes.”

Na etapa seguinte, a do 
comissionamento, as pontes passam 

componentes eletromecânicos, da 

segurança de operação: são testes 
realizados inicialmente a frio; na 
sequência, ‘a quente’, com os movimentos; 

Ao longo de todo período de 
fabricação das pontes, técnicos da 
Konecranes e da Odebrecht estiveram 
presentes junto à Jaraguá, acompanhando 

os procedimentos e os processos de 
produção; a conformidade com os 
requisitos e as normas técnicas; a pré-
montagem e os testes dos equipamentos 
em fábrica. 

Segundo Sidney Leal, este 
acompanhamento permanente do 
parceiro tecnológico e do cliente às 
etapas de produção dos equipamentos 
favorece a obtenção de um elevado 
grau de atendimento às necessidades 
do cliente. “A relação transparente 
entre a Jaraguá e a Odebrecht durante 
todo o projeto foi importante para a 

prazo, qualidade e segurança”, avalia. 
“Em um empreendimento com este 
porte e complexidade na modalidade de 
bens de capital sob encomenda, torna-se 

o cliente e a Jaraguá. O resultado deste 
trabalho conjunto é, inevitavelmente, o 
sucesso.” 

Ao lado, carro giratório da ponte 
rolante na fábrica de Itapevi; 

acima, carregamento do carro 

Embarque das vigas das pontes 
de 150 ton na fábrica de Itapevi 
com destino à UFEM em Itaguaí
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O Brasil está no seleto grupo de países com 
tecnologia para fabricação de submarinos 
convencionais e nucleares.  O Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos - 

Prosub-EBN será executado pela Odebrecht e pela 
Coordenadoria do Programa de Desenvolvimento 
de Submarino de Propulsão Nuclear – COGESN, da 
Marinha do Brasil.

França inclui a nacionalização de partes do submarino 
e dos equipamentos utilizados para sua fabricação.

Para a fabricação dos submarinos, a Prosub-
EBN adquiriu da Prensas Schuler, empresa brasileira, 
a maior prensa hidráulica já fabricada, para a 
conformação dos cascos dos submarinos. Trata-
se de uma prensa de 80.000 kN, especialmente 
desenvolvida para esta aplicação. Este equipamento 
de grande porte é essencial para a independência 
tecnológica e estratégica no processo de fabricação de 
submarinos no Brasil.

O projeto foi concebido utilizando-se 
 brasileiro e experiência de mais de 150 

anos na fabricação de prensas dos mais variados 
tipos e modelos do Grupo Schuler na Alemanha, 
e executado conforme as necessidades técnicas 
estabelecidas pelo Prosub-EBN. Todo o processo de 
fabricação, logística, montagem e comissionamento 

da Prensas Schuler.

Prensas Schuler

A Prensas Schuler se instalou no Brasil em 
1965, época de grande desenvolvimento da indústria, 
inclusive a indústria automobilística, assumindo 
imediatamente a posição ocupada até hoje: líder no 
mercado nacional de prensas de grande porte.

A partir da sua fábrica em Diadema, São Paulo 
– maior planta do Grupo Schuler fora da Alemanha 
– são fabricadas prensas para o mercado nacional e 
também para exportação para as Américas, Europa e 
Ásia.  

Com estrutura completa de Vendas, 
Engenharia, Compras e Fabricação, a Prensas Schuler 
atingiu alto padrão tecnológico no desenvolvimento 
de produtos em conjunto com a Schuler da Alemanha, 

qualidade, permitindo a empresa fornecer produtos 
da mais alta tecnologia para os mercados mais 
exigentes.

Mais que um fabricante de equipamentos, a 
Schuler é um provedor de soluções completas para 
conformações de metais, com produtos adequados 
para cada aplicação. 

na construção dos submarinos

Acima, fábrica Prensa Schuler 
em Diadema - SP

À direita, vista interna fábrica, 
setor de Usinagem; 

abaixo, vista interna fábrica, 
setor de Montagem / Usinagem

Vista interna fábrica, forno para tratamento térmico

Fotos e esquema - divulgação Prensas Schuler

PROSUB NACIONALIZAÇÃO
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 Prensa hidráulicade 80.000 kN 
de força de prensagem

As principais vantagens tecnológicas da Schuler 
são Inovação e Qualidade, e estes diferenciais estão 
sendo aplicados no projeto de fabricação desta prensa 
hidráulica de 80.000 kN de força de prensagem, para 
conformação de chapas de grandes espessuras. 

Esta prensa hidráulica foi desenvolvida 
especialmente para o dobramento de chapas de aço 
especiais, com mais de 100 mm de espessura, que serão 
utilizadas para a fabricação no Brasil de cascos dos 
submarinos.

Estes cascos possuem diâmetro de até 10 m e são 
constituídos de vários anéis conformados e soldados, 
formando um conjunto hermético fechado que resiste 
a altas pressões externas. Estas condições extremas 
requerem estruturas feitas de aços especiais com grandes 
espessuras (> 100 mm), sendo estas tolerâncias de 
conformação e soldas fundamentais neste processo de 
fabricação.

dos cascos dos submarinos, a prensa foi dimensionada 
para atender a força de conformação requerida, a carga 
excêntrica originada do processo, a movimentação de 
ferramentas dentro e fora da área de conformação, bem 
como todo o processo de movimentação de chapas de 
aços de grandes dimensões no processo de alimentação, 
movimentação e retirada das peças da área de 
conformação.

Estas condições originaram uma prensa de grandes 
dimensões e capacidade, mas com condições de operar 
com as tolerâncias pequenas requeridas no processo.

Tendo em vista a peculiaridade de projeto, 

a utilização de dois cilindros de 40.000 kN acionados 
por um sistema hidráulico e elétrico especial e circuitos 

funções de força de prensagem, controle de paralelismo 
do martelo, cargas excêntricas controladas e seleção de 
funções distintas.  A seleção pode ser realizada com a 
utilização da força total do martelo, com carga aplicada 
no centro ou limitação automática na aplicação de força 

na modalidade de prensa tipo “C”, com força aplicada 
em uma extremidade do martelo.

O martelo possui área de 9.900 mm x 1.700 mm, 
com placa móvel com área de 2.000 mm x 2.000 mm, 

placa é facilitar o posicionamento da ferramenta de 

chapa. 
Em função da posição da placa móvel superior, 

a força do martelo também varia de forma linear, 
reduzindo até 20.000 kN, quando a placa móvel 
superior for selecionada para trabalhar com uma 
Prensa tipo “C”.

A prensa também possui uma mesa móvel 
que se desloca na direção frente-atrás, e serve para 
transportar a ferramenta que pode ser depositada 
tanto pela parte frontal como traseira da prensa. 

O acionamento da prensa é hidráulico, e o 
agregado hidráulico de aproximadamente 14.000 l está 
localizado no cabeçote da prensa. 

Para movimentação das peças a serem 
conformadas, duas pontes rolantes com capacidade 
de 30/15 toneladas serão instaladas no cabeçote da 
prensa.

Esta prensa atende todos os quesitos de 
segurança conforme a norma brasileira NR 12. 

Acima e abaixo, exemplo de peças em fabricação: 
Mesa com peso acima de 200 t em fase de caldeiraria e usinagem

Exemplo de peças em fabricação: acima, cabeçote com peso acima de 200 t 
em fase de caldeiraria e usinagem; abaixo, dilindros hidráulicos 

Projeto modelado em software paramétrico 3D
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A tecnologia da informação e da automação da Telvent está presente na UFEM por meio de dois 
contratos de fornecimento: um para o Sistema de Transmissão de voz e dados TETRA; e outro, 
englobando os equipamentos e serviços para o CCOIE (Centro de Controle de Operações e 
Infra Estrutura).

A solução oferecida pela Telvent para o sistema TETRA tem o objetivo de assegurar as comunicações 
de voz e a transmissão de dados em uma área de cobertura permanente. O sistema é composto por 
Sistema de Radiocomunicações  (TETRA) criptografado, o que resulta uma proposta com 

A segurança das comunicações recebeu uma especial atenção na implantação do sistema TETRA, 
cuja tecnologia se encontra orientada para redes privadas de emergência que exigem alta segurança dos 
dados transmitidos. 

Outra característica interessante do sistema é a sua escalabilidade obtida por meio de serviços 
adicionais que garantem o atendimento das necessidades presentes e futuras do empreendimento na área 
de comunicação de voz e transmissão de dados.

O sistema TETRA é uma tecnologia largamente utilizada em todo o mundo, dominada, 
potencializada e aplicada pela Telvent em diversos segmentos produtivos e mercados de sua atuação. 

Já o contrato de fornecimento da Telvent para o CCOIE que será implementado na UFEM, 

O CCOIE será o centro responsável pelo controle e gerenciamento de diversos sistemas da 
UFEM, entre estes: controle dos processos produtivos; gerenciamento de todas as utilidades, tais como 
válvulas, transmissores de pressão, nível, temperatura e vazão; Sistema de Detecção e Alarme a Incêndio; 
gerenciamento do sistema elétrico; sistema de ar condicionado; controle da manutenção e da operação 

de Combate a Incêndio. 

Avançadas soluções

(UFEM) são asseguradas por tecnologia de ponta em sistemas 
de automação e comunicação

Sobre a Telvent
A Telvent é uma provedora de soluções 
de TI e serviços de informações 

segurança das principais empresas 
do mundo, atendendo a mercados 
críticos para a sustentabilidade do 
planeta, entre eles os setores de 
energia, transportes, agricultura e 
meio ambiente. 

Desde 2011, a Telvent integra o Grupo 
Schneider Electric, especialista global 
na gestão de energia e em soluções 
integradas para diversos segmentos 
de mercado - energia e infraestrutura, 
processos industriais, automação 
predial, entre outros.
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A subestação destinada à UFEM 
possui um nível de tensão de 
operação de 138kV com duas 
entradas de linha e dois bays de 

transformação de 10/12,5MVA cada. Sistemas 
de controle, proteção e supervisão irão garantir 
a operação da subestação e o suprimento da 
energia de forma ininterrupta e segura.

O fornecimento da subestação, realizado 
da ABB, abrange os projetos elétrico e civil, a 
fabricação de painéis de controle e proteção, o 
transporte dos equipamentos das unidades fabris 
ao local da obra, a supervisão de montagem, os 
testes de campo e o comissionamento. 

Os serviços e os painéis de proteção e 
controle que irão atender esse projeto estão 
sendo fabricados na unidade da ABB em 
Guarulhos, SP, inaugurada em 1954, e que, em 
2010, incorporou à sua estrutura, uma moderna 
fábrica de relés de proteção. Os transformadores, 
por sua vez, foram projetados, fabricados e 
testados na fábrica da ABB localizada na cidade 
de Pereira, na Colômbia.

Em face dos níveis de exigência de 
qualidade de energia necessários no projeto 
da UFEM, a equipe de Engenharia da ABB 
desenvolveu uma solução otimizada e única, 
considerando as características do local da 
instalação e os pré-requisitos do projeto.

A equipe de Engenharia de Sistemas 
da ABB é composta por 450 engenheiros 
especializados em elétrica, mecânica e civil. Para 
cada projeto, grupos de trabalhos são alocados 
em células individuais, formando equipes 

Prosub, a equipe foi dividida em duas frentes de 
trabalho: uma interna, em Guarulhos, e a outra 
em campo. 

Na fábrica, a equipe é composta por um 
gerente de Contratos, com a atribuição principal 
de manter o projeto dentro dos padrões técnicos 
e do cronograma, conforme estabelecidos em 
contrato; um líder técnico responsável pelas 
decisões técnicas de projeto e coordenação 

de todas as disciplinas envolvidas; e um 
planejador, com a tarefa de garantir que todos 
os equipamentos do projeto sejam fabricados 
e transportados dentro dos prazos e das 
condições de segurança necessárias. Em campo, 
as atividades de montagem são coordenadas 
pelo Site Manager e pela equipe de segurança do 
trabalho, com o objetivo de garantir que todos 
os equipamentos sejam entregues, prontos para 
os testes, ao engenheiro de Comissionamento. 

Fábio Nugnezi, Diretor de 
Desenvolvimento de Negócios da ABB, destaca 
como diferencial desse projeto a estratégia de 
coordenação. “Entendemos que os requisitos 
de gerenciamento de projetos e segurança de 
informação são diferenciados no segmento de 
Defesa e Tecnologia, e a ABB está plenamente 
capacitada para atender esses requisitos.”

No término do fornecimento, após os 

projeto da subestação terá demandado da ABB, 
12 meses de trabalho: 3 meses para o projeto; 
6 meses para a fabricação; 2 meses para a 

de campo.
“O segmento de mercado de Defesa 

e Tecnologia é crescente no Brasil e com 
esse projeto pioneiro, a ABB demonstra 
alinhamento com essa nova tendência de 
mercado”, avalia Fábio Nugnezi. Segundo 
o Diretor, a ABB estará presente nos futuros 

das informações se mostra mais sensível e 
devem ser tratadas dentro dos requisitos de 

militar. “São projetos de extrema importância 
para o Brasil e entendemos que participar 
desse grande avanço no setor de defesa 
nacional é motivo de orgulho para a ABB, 
presente no Brasil há mais de 100 anos e que 
reúne hoje no País, mais de 4.000 funcionários 
e uma estrutura fabril distribuída em cinco 
unidades, além de diversos escritórios 
regionais.” 

para a UFEM

Primeira etapa do empreendimento 
do Estaleiro e Base Naval da Marinha, 
a Unidade de Fabricação de Estruturas 

Metálicas (UFEM), terá energia fornecida 
por subestação fabricada pela ABB

Vista aérea da unidade fabril da ABB em Guarulhos - SP

Interior da fábrica de relés da ABB 
em Guarulhos - SP
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