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Almirante-de-Esquadra Julio Soares Moura Neto, Comandante da Marinha (2o à esquerda), 
em visita à UFEM e às obras do Prosub-EBN

Obras do Prosub-EBN 
avançam em sincronia

com os projetos dos submarinos

O Brasil possui uma das maiores reservas de urânio do 
mundo e a busca pelo domínio da tecnologia nuclear 
no País, iniciada na década de 1970, obteve desde então, 
importantes resultados, entre estes, o domínio completo do 

ciclo do combustível nuclear, uma conquista alcançada pelo Programa 
Nuclear da Marinha.

A capacidade de fabricar o próprio combustível nuclear para 

internacional, diminuindo a dependência externa do País nesta 

desta tecnologia.
O reator nuclear desenvolvido pelo Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo (CTMSP) para o submarino com propulsão 

sociedade nos campos da Energia, da Medicina, da Agricultura, da 
Indústria, entre outros.

conhecimento tecnológico e de capacitação de pessoas que poderão, 
no futuro, contribuir para a evolução de diversos setores produtivos”, 
expõe o Contra-Almirante Newton de Almeida Costa Neto, Gerente do 
Empreendimento Modular da Construção do Estaleiro e da Base Naval. 

Desde a criação do Programa Nuclear da Marinha, o Brasil 

e a produção de componentes e equipamentos, frutos da inovação e 

empresas e a própria Marinha. São produtos com alto valor agregado, 

mercado internacional.
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“Hoje temos uma base de 

segurança para a condução do Prosub, 
o Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos, cujo objetivo precípuo é a 
obtenção do submarino com propulsão 
nuclear brasileiro. A estrutura física 
do Estaleiro e da Base Naval, ora em 
fase de execução em Itaguaí-RJ, serve a 

das instalações, dos submarinos 

nuclear, teremos criado uma grande 
capacidade tecnológica e produtiva para 
o País”, assinala Almirante Newton.

Atualmente, a construção 
do Estaleiro caminha em uníssono 
à fabricação dos dois primeiros 
submarinos convencionais previstos no 

para a manutenção e operação do 
submarino com propulsão nuclear, neste 

que estão por vir no desenvolvimento 
crescente do empreendimento.

nucleares requer soluções construtivas 
próprias e inéditas para atendimento 
às necessidades do programa e, 
principalmente, aos rigorosos requisitos 
de segurança determinados pela 
legislação brasileira e internacional. 

Esta é uma obra ímpar para 

Marinha e empresas envolvidas, pois 
apesar da excepcional capacitação 
brasileira no campo da Engenharia e da 
experiência nacional na construção de 
usinas nucleares, este empreendimento 

constitui a primeira instalação naval 
nuclear empreendida no País, o que, 
inevitavelmente, encerra um alto grau 

projeto e de execução. 
Segundo o Almirante Newton, 

nuclear envolve inúmeras discussões 
com a participação de técnicos da 
Marinha, das empresas e da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 
o que imprime maior confiabilidade 
para a evolução técnica dos trabalhos. 
“Pessoas de grande saber estão 
trabalhando neste projeto que é um 
desafio tanto para os profissionais, 
quanto para as empresas envolvidas, 
credenciando-os e, sobretudo o Brasil, 

maior complexidade. No momento, o 
nosso maior desafio é o licenciamento 

se tratar de um assunto inédito e 

nacional para a obtenção de soluções 
inovadoras próprias para este projeto.”

Com o objetivo de conferir 
maior celeridade e segurança ao 
desenvolvimento desta fase do 
programa, a Marinha criou uma nova 

atribuição de coordenar a interface entre 
a Marinha e os diferentes interlocutores 
do projeto – a CNEN, a Odebrecht e o 
Centro Tecnológico da Marinha em 
São Paulo (CTMSP) – e de responder 

da obra e à qualidade do projeto e da 
construção das instalações nucleares do 
empreendimento. 

À esquerda e acima, vista aérea da Área Sul do Prosbu-EBN, onde estão sendo executadas as obras do Estaleiro

Contra-Almirante 
Newton de Almeida 

Costa Neto, Gerente do 
Empreendimento Modular 

da Construção do Estaleiro 
e da Base Naval
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Almirante Newton de Almeida 
Costa Neto é Gerente do 
Empreendimento Modular de 
Construção do Estaleiro e da Base 
Naval do Prosub. Formado pela 
Escola Naval do Rio de Janeiro em 
1984, atuou intensamente na parte 
operativa dos navios de esquadra 
da Marinha, especialmente das 
fragatas, tendo sido Comandante da 
Fragata Rademaker. 
Antes de assumir a gerência do 
Empreendimento Modular 18, 

do Brasil na Espanha e, mais 
recentemente, Comandante 
do Grupamento de Navios 

Paralelamente, a obra do 
Estaleiro de Construção avança com a 
conclusão das fundações e com o início 
da edificação da superestrutura para 
a entrega do  e das oficinas 
principais no final de 2014. O Almirante 
Newton explica que em se tratando de 
uma obra complexa, de grande porte, 

um mesmo ambiente – Estaleiros, Base 
Naval e Área Nuclear –, a metodologia 
de progresso da infraestrutura física é 

submarinos. “O estaleiro de construção 

para receber as seções do primeiro 

Equipamentos Pesados (NUCLEP) e na 
Unidade de Fabricação de Estruturas 

ousado e estamos trabalhando para 
cumprir este desafio.”

A aquisição dos equipamentos 
para os Estaleiros de Construção, 
Manutenção e da Área Nuclear é outro 
ponto crucial do projeto. Apesar da 
recente experiência da Marinha e da 
Odebrecht nas atividades de suprimento 
da UFEM, o volume de itens para as 
demais instalações é muito maior. E, tal 
como na UFEM, o propósito da Marinha 

fomentando assim, a capacitação e a 
qualificação das empresas brasileiras 
para um fornecimento contínuo ao 
Prosub. 

“Buscamos empresas parceiras 
para a produção dos equipamentos, 
componentes e sistemas possíveis 
de serem feitos no Brasil. Este é um 
processo que demanda anos, pois não 

Temos um programa gradativo de 
compra de acordo com o ritmo da obra 
e, neste período, devemos estar atentos 
à evolução tecnológica para que, no 
término do empreendimento, tenhamos 
efetivamente instalações modernas 
e produtivas”, observa Almirante 

mais, empresas nacionais se capacitem 
para atender a esta demanda porque, 

da América Latina com capacitação e 
infraestrutura para exportar produtos 
e serviços de aplicação dual – militar e 
civil – e de alto valor agregado, assim 

seleto grupo de países detentores desta 
tecnologia nuclear naval.”

Vista aérea da Área Sul do Prosbu-
EBN, onde estão sendo executadas 

as obras do estaleiro; acima, 
detalhe da cravação das estacas
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Comandante Victor Eduardo 
D. Antunes é Capitão-de-Mar-
e-Guerra da Marinha é formado 

anos atua na Marinha, onde esteve 
à frente de diversos setores, entre 
estes, Encarregado de Docagem na 
Base Naval de Aratu em Salvador-
BA; Superintendente de Estrutura 
do Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro; e mais recentemente, 
Gerente de Apoio à Construção do 
Estaleiro e Base Naval do Prosub.

O programa de aquisições 

O procedimento para a aquisição de 
equipamentos para as etapas do estaleiro e da base 

Odebrecht para a UFEM. Entretanto, com a evolução 

a seleção e a contratação dos fornecedores compõem 
um processo mais amplo e exigente, requerendo 

Comandante Victor Eduardo D. Antunes, 
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Gerente de Apoio à 
Construção do EBN, observa que as empresas 
participantes deste projeto são levadas a se 
desenvolver nas esferas tecnológica e produtiva, a 

suas unidades fabris e mão de obra. “Entendemos 
que o alto nível de qualidade e de expertise alcançado 
pelas indústrias para o fornecimento ao Prosub 
é um diferencial importante para estas empresas 
no mercado interno e externo. Hoje participam do 
estaleiro, amanhã continuarão fornecendo para a 
Marinha e no futuro, terão uma boa repercussão 
internacional e condições de exportar os seus 

nacional em diversos segmentos e as empresas que 

empreendimento único.”
A aquisição dos equipamentos para as 

instalações é uma atividade que antecede a obra 
e ocorre em paralelo com o desenvolvimento 
do projeto. Antes do término da UFEM, tanto a 
Engenharia da Marinha quanto a Engenharia da 

empreendimento.
A Odebrecht, contratada pela Marinha para 

a construção e aquisição dos equipamentos, elabora 

pelo fornecimento de informações técnicas para 

submarinos convencionais e nuclear. O projeto é 

devolvido à Odebrecht para a aquisição dos itens no 
mercado.

principal equipamento em pauta é o , adquirido 
no exterior, por meio de uma licitação internacional, 

relacionadas ao término das obras marítimas de cais 
e início da parte civil.

diferentes daqueles disponíveis no mercado nacional, 
porém possíveis de serem fabricados por indústrias 
brasileiras. Comandante Victor Eduardo Antunes 
ressalta que a experiência com a UFEM, proporcionou 
à Marinha e à Odebrecht, um conhecimento mais 
amplo das empresas com capacidade para atender 
o atual cronograma do estaleiro e que muitas destas, 

“O programa de aquisições para o estaleiro de 

da UFEM e, em face do sucesso obtido nesta fase 
do empreendimento, acreditamos que além das 
empresas fornecedoras desta Unidade, teremos 
muitas outras indústrias nacionais interessadas em 
participar do Prosub.”

Comandante Victor Eduardo D. Antunes, Capitão-de-Mar-e-Guerra 
e Gerente de Apoio à Construção do EBN
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A obra na área Sul 
do empreendimento 

A sincronia entre o projeto e as 
diferentes fases da obra constitui um dos 
principais pontos para o cumprimento do 
cronograma. Em um empreendimento de 
grande porte e com longa duração, como o 
Prosub-EBN, o planejamento é dinâmico e 
a cada prioridade estabelecida, uma nova 
estratégia é delineada para o alcance dos 

Este é o caso, por exemplo, da 
meta de inauguração do estaleiro de 
construção, com a entrega de suas 
instalações em condições de receber as 
seções ora preparadas na UFEM para a 
continuidade do processo de fabricação 
do primeiro submarino convencional.

de Contrato da Odebrecht Infraestrutura, 

no planejamento e inauguração de obras 
complexas e de grande porte no Brasil e no 
exterior, considera estas datas um fator de 
estímulo para o desenvolvimento e término 
dos trabalhos nos empreendimentos. “Tais 
metas criam maior motivação das equipes 
para solucionar as pendências com mais 
agilidade, gerando uma sinergia positiva 

comum.”
Entretanto, ao mesmo tempo 

em que os esforços de todos se voltam 
para a obra e a conclusão do estaleiro 
de construção, é preciso avançar com os 

projetos do estaleiro de manutenção, da 
base naval sul e do complexo radiológico, 
para garantia do desenvolvimento 
contínuo do empreendimento.

“O desenvolvimento dos projetos, 
antecedendo as diversas etapas da obra, 
nos permite o estudo de soluções mais 
adequadas, a obtenção de alternativas 
mais econômicas, a elaboração de um 

um controle maior de qualidade da obra. 
Portanto, apesar de atentos ao nosso 
objetivo atual do estaleiro de construção, 

projetos das etapas subseqüentes”, expõe 

onde serão implantadas as principais 
instalações do Prosub-EBN - estaleiros, 
Base Naval Sul e complexo radiológico 
- algumas etapas das obras marítimas 

de trabalho estão em andamento, 
possibilitando o término dos cais e das 

 
é Engenheiro Civil, formado pela 
Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo e, depois de atuar em 

Brasil, foi enviado pela Odebrecht 

18 anos, trabalhando em obras de 
infraestrutura de grande porte e 
complexidade construtiva, como a 
Gare do Oriente em Lisboa, onde 
atuou como Diretor de Contrato. 
De volta ao Brasil, participou da 

a Arena Fonte Nova, e após a 
inauguração da obra, assumiu a 
Diretoria de Contratos para as 
obras civis do Prosub-EBN. 

Acima e abaixo, detalhes da obra do estaleiro na Área Sul do Prosub-EBN

Alexandre Chiavegatto, Diretor de Contrato 
da Odebrecht Infraestrutura
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Paulo Camargo de Almeida é Engenheiro Civil, formado 
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

infraestrutura, em Angola e nos Emirados Árabes. De volta 
ao Brasil, manteve a sua atuação em obras de infraestrutura 
e, atualmente, ocupa a Gerência de Engenharia de Obras da 
Odebrecht Infraestrutura no Prosub-EBN.

docas secas e o início da construção dos edifícios. Nesta fase, 

metro de diâmetro e comprimento médio de 42 metros, para os 
cais; a execução de paredes diafragma, com espessuras entre 
80 centímetros e 1 metro, em profundidades de até 60 metros, 

das docas; e, a cravação de aproximadamente 1.000 estacas 

destinadas aos edifícios dos estaleiros de construção. 

para atender, em breve, em torno de 40 frentes de trabalho 

estaleiro, o . 
Segundo Paulo Camargo de Almeida, Gerente 

de Engenharia da Odebrecht Infraestrutura, o porte do 
empreendimento e a simultaneidade de serviços contribuem 
para a complexidade da obra. “Atualmente, os cais 
convencionais, que constituem a primeira etapa das obras 

a parede provisória das docas, que requer equipamentos e 
tecnologia diferenciados e um trabalho de engenharia bastante 

abaixo do nível do mar.”
Em face da dimensão do programa e das instalações 

Odebrecht conta com duas gerências: uma voltada para o 
desenvolvimento do projeto e a outra, para a execução da 

construtivas, explica  que apesar desta divisão de escopo 
da Engenharia, a interface entre ambas é constante. “A nossa 
função é dar construtibilidade ao projeto e, ao longo desse 
processo, a metodologia e as interferências executivas da obra, 

para o bom desempenho de nossas atividades.”

Paulo Camargo de Almeida, 
Gerente de Engenharia da Odebrecht Infraestrutura

Acima e à 
esquerda, 
detalhes da obra 
do estaleiro 
na Área Sul 
do Prosub-EBN
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A montagem da câmara 
hiberbárica na UFEM

Em setembro último, a instalação 

o término uma etapa importante nas 

Eletromecânica da Odebrecht no 
Prosub-EBN. Fabricado na França, este 
equipamento, que simula o ambiente de 
operação de um submarino em grandes 

redes, conexões e cabos do submarino. 

no término da obra da UFEM foi um 
fato previsto pela Odebrecht desde o 
início do projeto da Unidade, quando 
diversas alternativas de montagem 
do equipamento foram levantadas e 

objetivo destes estudos foi garantir a 

forma segura, sem interferências no 
ritmo das obras da UFEM e, tampouco, 
no cronograma de entrega da Unidade.

Instalado no prédio principal 

Oficina de Trânsito e Tubulação, o plano 
de montagem estabeleceu que a câmara 

edifício pela cobertura, o que resultou, 

a previsão de uma seção do telhado 
parcialmente removível.

“Nossa equipe acompanhou 
todo o processo relativo à câmara 

as adequações no edifício principal 

a chegada e o desembaraço no porto; 
o recebimento do equipamento na 
UFEM; o seu içamento e colocação no 
interior do prédio; a montagem e o 
comissionamento final”, expõe Pablo 

da Montagem Eletromecânica da 
Odebrecht.

A operação de içamento, de 
introdução do equipamento pela 
cobertura do prédio e de deslocamento 
para o local exato de instalação requereu 
um minucioso plano de , 
desafiador em face do peso total de 80 
toneladas, da altura do prédio, e das 
condições físicas do entorno. 

“A elaboração do plano de 
levou em consideração inúmeros 

fatores, entre estes, as características da 

– posicionamento, dimensionamento, 
comprimento de lança, inclinação, 

entre outros. Como não teríamos 
muita elasticidade e flexibilidade para 
a execução da manobra de içamento e 
posicionamento da câmara no interior 

da câmara”, explica Leonardo Werneck, 
Gerente de Produção Eletromecânica da 
Odebrecht Infraestrutura.

O plano de  estabeleceu, 
também, a montagem da câmara em 
duas etapas: uma, da parte principal, que 

acessórios, colocados na sequência. 
Leonardo Werneck observa que toda 
a movimentação do equipamento foi 

o que garantiu a operação normal das 
atividades da UFEM. “Nossa equipe 
de montagem avaliou previamente 

Engenharia e a solução adotada nos 
possibilitou a redução de custos e da 

consequentemente, a melhoria do índice 
de segurança.”

Toda a operação prevista no 
plano de  foi executada sem 

um planejamento abrangente, desde 
a busca de soluções para a entrada do 
equipamento no espaço físico até o 
detalhamento de toda a operação de 
movimentação e montagem da câmara. 

vêm demonstrar a importância deste 
planejamento e, os resultados do 
trabalho de uma equipe integrada 
e comprometida”, assinala Pablo 

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

 Leonardo Werneck, Gerente de Produção 
Eletromecânica da Odebrecht Infraestrutura

Na página ao lado, sequência da 
operação de içamento e introdução 
da câmara pela cobertura do prédio; 
acima, câmara hiperbárica instalada 

O monitoramento 
ambiental 
no Prosub-EBN

No âmbito do Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos da 
Marinha do Brasil, a construção do 
Estaleiro e Base Naval (EBN) na Ilha da 
Madeira, em Itaguaí - RJ, reveste-se de 
uma diversidade de obras industriais, 
marítimas, de infraestrutura e nucleares, 
desenvolvidas em ambientes terrestres 
e marítimos. Além disso, as obras 
de construção do EBN apresentam 
um contexto distinto dos demais 
empreendimentos em execução hoje 
no país, haja vista as peculiaridades 
marcantes presentes nas diversas 
fases do empreendimento, desde o 

das obras civis da construção, montagem 
de equipamentos de última geração, 
comissionamento das instalações e de 
seus equipamentos, até chegar-se à fase de 
operação. 

elaborado com referência no extenso e 
detalhado Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) do empreendimento, apresenta-se 
complexo e dinâmico, e prevê uma série 

socioambientais do empreendimento. 
Neste Plano, elaborado pela 

empresa de consultoria MRS Estudos 
Ambientais Ltda. (MRS) em parceria 
com a Construtora Norberto Odebrecht 
(CNO), por ocasião do processo de 
licenciamento ambiental do EBN, dentre 
os seus 46 (quarenta e seis) Projetos, 
Subprojetos e Ações, foram estabelecidos 
programas de monitoramento 
ambiental, medidas de controle, ações 
compensatórias e/ou mitigadoras dos 
impactos do empreendimento, bem como 
a periodicidade de emissão dos relatórios 
pertinentes ao órgão ambiental licenciador 
do EBN.

Em se tratando de um 
empreendimento da Marinha do Brasil, o 
processo de licenciamento ambiental do 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

por meio da sua Coordenação de Portos, 
Aeroportos e Hidrovias – COPAH, 
em Brasília. Nesse sentido, o IBAMA 
expediu a Licença Inicial (LI) nº 711/2010 
(RETIFICAÇÃO) do EBN, em SET/2010, 
possibilitando o início das obras do 
empreendimento. 

Cada programa de monitoramento 
do PBA tem uma periodicidade que 
varia de acordo com o meio analisado 

ruídos antrópicos submarinos, correntes 

controle de ruídos e da qualidade 
do ar. Os documentos e relatórios 
decorrentes desses monitoramentos são 
elaborados pela MRS e pela Odebrecht e 

posterior encaminhamento ao IBAMA e/
ou demais órgãos ambientais competentes, 
quando for o caso.

Segundo Iva Paixão e Silva, Gerente 
de Meio Ambiente da Odebrecht para o 
Prosub-EBN, esses relatórios são frutos 
de todo um trabalho desenvolvido pela 
equipe de Meio Ambiente da CNO e de 
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obtidos em cada monitoramento, como 
também as ações empreendidas em 
cada frente de serviço. “Mensalmente, 
geramos um relatório consistente com 

no período, com amparo na sua respectiva 
base legal. São documentos autônomos, 
cuja compreensão independe da leitura 

podem parecer recorrentes”. 
No entanto, para a consolidação 

efetiva de resultados, alguns dos 
monitoramentos precisam ser 
acompanhados por períodos extensos, 

da evolução e a devida comparação com 
dados pretéritos, coletados antes do início 
das obras e devidamente registrados no 
extenso EIA/RIMA do empreendimento.

Os resultados dos monitoramentos 
ambientais, coletados até o presente 
momento pelo PROSUB, demonstram 
tendências e não devem ser considerados 
pontualmente, ou como diagnóstico 

No caso da Baia de Sepetiba, local 
de implantação do EBN, quatro (4) tipos 

do empreendimento, são promovidos, 
regularmente, pela equipe de Meio 
Ambiente: da Qualidade da Água, das 

e dos Ruídos Antrópicos Submarinos, 

por exemplo, os relatórios demonstram 

metais pesados, se comparados aos 
valores encontrados no período anterior 
ao primeiro trimestre de 2011, que 
apresentavam concentrações acima dos 
limites recomendados pela legislação 
para descarte. Tal redução pode ter tido 
a contribuição da atividade de dragagem 
de material contaminado, que promoveu 
a remoção de aproximadamente 
180.182.930 m3 de material contaminado 
do fundo da Baía, tendo como destinação 

devidamente posicionados em terra, 
correspondendo à técnica de última 
geração para a destinação de material 
dragado contaminado.  Atualmente, 

Zinco, Chumbo, Cobre e Níquel, 

do empreendimento, encontram-se 
dentro dos parâmetros estabelecidos pela 

regulamenta a matéria.

atividade de dragagem de material “não 
contaminado”, executado antes, durante 
e após a dragagem, demonstrou que não 
houve comprometimento da qualidade 

O monitoramento de correntes 

possíveis alterações do padrão de 

de Sepetiba. Para tanto, a direção e a 
intensidade das correntes estão sendo 
amostradas em quatro pontos estratégicos 
de monitoramento, considerando ainda 
dados de altura e período das ondas. De 
modo geral, frente aos padrões observados 
em estudos anteriores publicados sobre 
a Baía de Sepetiba, os resultados atuais 
demonstram que não houve alteração do 

da Baía de Sepetiba, desde o início do 
monitoramento.

Diferente dos programas de 

sensos/estudos sobre a fauna marinha da 

O licenciamento 
das linhas de 
transmissão de energia 
elétrica do EBN

O sistema de transmissão de 
energia elétrica para o Prosub-EBN 
contempla duas linhas, uma redundância 
que, em face do componente nuclear 

fornecimento contínuo de energia para 
o empreendimento.

previu a necessidade de duplicidade da 
linha de transmissão de energia elétrica, 

seus traçados, por se tratar, na época de 
elaboração do PBA, de uma fase ainda 
incipiente do projeto.

Entretanto, na fase atual de 
desenvolvimento da obra de construção 
do EBN, as duas alternativas para o 
traçado das linhas de transmissão foram 

e apresentadas ao IBAMA, em reunião 

com a participação de representantes 
da Marinha, da Odebrecht, da empresa 
de consultoria BENCO e da equipe da 
Coordenação de Portos, Aeroportos e 
Hidrovias – COPAH/IBAMA. Nessa 
apresentação foram levantados, 
entre outros, os seguintes aspectos: 
regulamentação pertinente; segurança 
orgânica inerente às instalações 

trechos envolvidos; menor extensão, 
implicando na redução do número de 
torres, de acessos e de supressão vegetal; 

atendimento aos critérios técnicos 

pertinentes; e conciliação com demais 
projetos da Companhia Docas o Rio de 
Janeiro (CDRJ), instalados e futuros, nos 
trechos dos traçados considerados.

Posteriormente a essa reunião, em 
atenção à orientação do IBAMA, visando 
obter uma anuência formal daquele 
órgão ambiental, foi encaminhado 

COPAH/IBAMA, detalhando o projeto 
das 02 (duas) Linhas de Transmissão 
de energia elétrica do EBN, bem como 
os impactos ambientais gerados e 
ações mitigadoras, com o propósito de 

Tão logo o IBAMA conceda 

ao Prosub-EBN dar início às obras 
da primeira linha de transmissão de 
energia elétrica, voltada a atender 
prioritariamente ao Estaleiro Naval, 
cujas obras encontram-se em ritmo 
acelerado. 

Baía de Sepetiba. Na inexistência destes, 

próprio EBN, demandando dessa forma 
um período maior de avaliações para 
resultados conclusivos. O foco central do 
acompanhamento é a possível alteração 
na composição e na quantidade das 

concentrações de metais pesados. Até 
o momento o que se pode constatar 
é uma redução gradativa de metais 
pesados, porém por se tratarem de 
organismos bioacumuladores, os mesmos 
ainda apresentam valores acima dos 
recomendados pela Resolução ANVISA 

No âmbito dos programas de 

foi incluído o monitoramento de 
ruídos antrópicos submarinos. Este 
trabalho monitora os ruídos antrópicos 

 (CETACEA, DELPHINIDAE), 

do empreendimento, até 12 km distante 
da Ilha da Madeira. Em se tratando da 

as poucas concentrações dessa espécie no 
Brasil, o monitoramento acompanha a 
movimentação do grupo com o objetivo de 
detectar quaisquer alterações prejudiciais 
para esta comunidade. 

No que se refere ao programa 
de gerenciamento de riscos, de acordo 
com Iva Paixão, “os investimentos feitos 
pela Marinha para as ações preventivas 
e para o eventual atendimento a 
emergências de derramamento de óleo 
no mar foram substanciais. Entre estas, 
podemos destacar a adoção de cercos 
preventivos com barreira de contenção 
de óleo ( ), durante a atividade 
de abastecimento das embarcações 

embarcados. Tal procedimento prevê a 

barreira de contenção circundando as 
embarcações, a qualquer hora do dia ou 
da noite, correspondendo a uma ação 
mais conservadora do que a prevista na 
legislação pertinente." 

“O maior retorno de nossas ações 

30 meses de implantação e de construção 
do Prosub-EBN, nunca tivemos qualquer 

obra por uma inadequação ambiental”, 
assinala Iva Paixão. “Este é um grande 
indicador de que estamos no caminho 
certo.”
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