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O arrasto tecnológico e social 
do PROSUB
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T ransferência de tecnologia, 
nacionalização e capacitação 
pessoal. Esta é a base do 
PROSUB, o Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos da 
Marinha do Brasil, em curso desde 
dezembro de 2008, quando Brasil e França 
assinaram o Acordo de Cooperação na 
área de submarinos. 

Em 2010, o Contrato Principal, 

Consórcio Baía de Sepetiba (CBS) e outros 
sete contratos comerciais, assinados pela 
Marinha com as empresas partícipes do 
PROSUB – DCNS, Construtora Norberto 
Odebrecht (CNO) e Itaguaí Construções 
Navais (ICN) -, estabeleceram a 
organização do PROSUB e a execução do 
escopo contratado, envolvendo todas as 
etapas relativas ao projeto e construção 
de uma infraestrutura industrial para 
construção e apoio dos submarinos, 
a construção de quatro submarinos 
convencionais (S-BR) e o projeto e 
construção de um submarino com 
propulsão nuclear.

Nesta ocasião, a Marinha deu 
início à construção da infraestrutura 
industrial em Itaguaí (RJ), cuja obra 
sob a responsabilidade da Odebrecht 

das instalações de uma Unidade de 
Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM) e dos Estaleiros de Construção 
e de Manutenção e da Base Naval (EBN).

Almirante-de-Esquadra Gilberto 

Geral da Coordenadoria do Programa 
de Desenvolvimento do Submarino com 
Propulsão Nuclear (COGESN) observa 
que, nos últimos cinco anos, muitos 
avanços foram obtidos no PROSUB, 

“A construção do submarino com propulsão nuclear 
(SN-BR) é o objetivo principal do PROSUB, porém, 
o grande diferencial do programa está na obtenção 

do conhecimento e da tecnologia que permita projetar 
e construir submarinos, de forma independente.”

Da esquerda para a direita, Almirante-de-Esquadra Gilberto Max Roffé Hirschfeld, Coordenador-Geral 
da Coordenadoria do Programa de Desenvolvimento do Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN); 

Contra-Almirante Newton de Almeida Costa Neto, Gerente do Empreendimento Modular da Construção do Estaleiro e da 
Base Naval; Alexandre Chiavegatto, Diretor de Contrato da Odebrecht Infraestrutura para o Prosub-EBN 
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Acima e na página ao lado, vista aérea da Área Sul do Prosbu-EBN, onde estão sendo executadas as obras do Estaleiro

especialmente na Transferência de Tecnologia, 
Nacionalização e Capacitação Pessoal. 

“A construção do submarino com 
propulsão nuclear (SN-BR) é o objetivo 
principal do PROSUB, porém, o grande 
diferencial do programa está na obtenção do 
conhecimento e da tecnologia que permita 
projetar e construir submarinos, de forma 
independente. Além disso, outros resultados 
de relevância do PROSUB são obtidos ao 
capacitar a indústria brasileira para fabricar 
novos equipamentos e sistemas, e envolver 
uma enorme quantidade de pessoas, direta 
e indiretamente, no programa”, considera 

As diretrizes da Marinha para o 
PROSUB enfatizam a participação da 
indústria nacional em três esferas do 
programa: a aquisição do maior número 
possível de equipamentos e sistemas para 
a UFEM e para o Estaleiro e Base Naval 
(EBN), fomentando-se aqui, a participação 
expressiva das empresas brasileiras; a 
nacionalização de sistemas e equipamentos 
para os submarinos convencionais (S-BR), 
decorrente da transferência de tecnologia 
sensível da DCNS para a Marinha e para as 
empresas brasileiras; e, a nacionalização de 
sistemas e equipamentos para o submarino 
com propulsão nuclear, em continuidade ao 
processo, já em curso, para os S-BR.

a infraestrutura fabril e operacional dos 
submarinos do PROSUB em Itaguaí apresenta 

nacionalização de sistemas e equipamentos, de 
95%. Na realidade toda a prestação de serviços 
e o fornecimento completo de materiais, para a 
UFEM e EBN, envolve mais de 600 empresas, 
sendo 190 as mais importantes. 

No contrato de nacionalização de 

itens dos quatro submarinos convencionais, 
estão listados mais de 91 projetos prioritários 
tais como: baterias; sistema de combate; 
geradores, motores elétricos, conversores 
estáticos; sistema de monitoramento de 
bateria; ventiladores; gabinetes de quadro 
elétrico principal; mancal de escora; trocadores 
de calor; elipses de tanques, ventiladores; 
acumuladores hidráulicos; entre outros. Deste 
total de projetos, 28% estão em execução; 9% 
aguardam aprovação da Marinha; 39%, em fase 
de análise; 2% estão na etapa de elaboração de 
contrato; 18%, no período de busca; e, 4% ainda 
não foram iniciados.

O processo de nacionalização para o 
submarino convencional inclui a fabricação 
de sistemas, de equipamentos e componentes; 
o treinamento para o desenvolvimento e 

e, o suporte técnico para as empresas durante a 
fabricação dos itens, totalizando investimentos 
da ordem de 100 milhões de euros. Para 
o submarino com propulsão nuclear, o 

estimando-se um volume de investimento 
semelhante bem maior do que aquele destinado 
aos submarinos convencionais.

A busca de empresas brasileiras 
para participarem da nacionalização dos 
equipamentos e sistemas para os submarinos 

visita técnica a 180 empresas, estando 102 já 

alto valor agregado tecnológico no Brasil e uma 
reação muito positiva das empresas nacionais 
perante a apresentação das demandas do 
PROSUB, realizadas pela Marinha em todo o 
Brasil, especialmente junto às Federações de 
Indústrias de cada estado”, observa Almirante 

No âmbito da capacitação de pessoal, 

cerca de 250 pessoas, entre militares e civis 
da NUCLEP, da ICN e de outras empresas já 
passaram pelo processo de transferência de 
tecnologia realizado por meio de cursos e 
treinamentos on the job training nas instalações 
da DCNS, em várias localidades na França. 

No que diz respeito à transferência 
de tecnologia para projeto de submarinos, 
os primeiros 31 engenheiros capacitados na 
França, durante quase dois anos, já estão em 
São Paulo, no Centro Tecnológico da Marinha 
(CTMSP), onde além de multiplicadores do 
conhecimento adquirido, atuam desde julho 
de 2012 no desenvolvimento do projeto do 
submarino com propulsão nuclear. No pico 
deste projeto, a Marinha prevê o envolvimento 
de cerca de 400 engenheiros, contratados por 
meio da empresa AMAZUL, que em 2014, 
iniciará o processo dos concursos públicos para 

nacional.
Na esfera dos recursos humanos, 

atenção especial é dada pela Marinha ao 

paulatinamente, vão se incorporando no 
desenvolvimento do PROSUB. Almirante 

continuidade dos programas e dos projetos 
dessa magnitude para que o Brasil não perca 
o conhecimento e a tecnologia adquirida com 
o esforço e a persistência de muitos brasileiros. 
O arrasto tecnológico e social do PROSUB 
é muito grande e os resultados obtidos até 
o presente momento comprovam que estão 
sendo atingidas as metas planejadas, caminho 

desenvolvimento do projeto do submarino com 

A inclusão do PROSUB no PAC do Governo 
Federal em 2013 é um atestado do seu potencial 
e abrangência.”
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O avanço 
das instalações 
do Prosub-EBN
O término e a inauguração, 

em março 2013, da UFEM, além de 
possibilitar o avanço das atividades fabris 
do submarinoem Itaguaí, permitiram 
a liberação das equipes da obra para 
a progressão das demais instalações 
do Prosub-EBN, na área Sul do 
empreendimento.

A conclusão das principais 

incluindo o main hall 
está prevista para novembro de 2014, e, 

“Essa é uma meta arrojada, 
considerando-se que trabalhamos 
sincronizados com a construção do 1º 
submarino convencional. Em razão disso, 
adotamos uma engenharia simultânea 
a qual reúne várias frentes de trabalho 
na área Sul do empreendimento, com 
obras marítimas e terrestres”, expõe o 

Costa Neto, Gerente do Empreendimento 
Modular da Construção do Estaleiro e da 
Base Naval.

Em 2013, parte do trabalho 
realizado no Prosub-EBN concentrou-
se na execução de uma infraestrutura 
complexa para a sustentação dos cais, 

algumas destas destinadas ao submarino 
com propulsão nuclear. A engenharia 
de subsolo e a execução das fundações, 
fortemente presentes nesta etapa da 
obra e difíceis de serem visualizadas 
na superfície, envolvem uma expertise 
diferenciada e intensa tecnologia de 
ponta, direcionadas para um único 
objetivo: a operação segura do estaleiro e 
de todas as áreas interligadas do projeto.

Neste período pós entrega 
da UFEM, o processo de busca de 
fornecedores nacionais para o estaleiro 
tornou-se mais intenso, tanto para 
os equipamentos industriais quanto 
operacionais do empreendimento. Da 
totalidade de 606 empresas fornecedoras 
de bens e serviços ao Prosub-EBN, 190 
empresas estão inclusas no processo de 
nacionalização de equipamentos.

que são raros os empreendimentos no 
Brasil com tal potencial de mobilização. 

o processo construtivo das indústrias 

assegurar a qualidade do item contratado. 

a qualidade de fabricação de todos os 
equipamentos do Estaleiro e da Base está 
diretamente relacionada à operação dos 
submarinos, envolvendo, portanto, toda a 
cadeia de construção do empreendimento. 
“Cada parte do complexo e cada 

exaustivamente estudada para que o 
projeto seja executado dentro do melhor 
índice de qualidade. É imprescindível que 
estejamos atentos a cada detalhe desta 
cadeia construtiva, pois a obtenção do 
submarino com propulsão nuclear é o 

não podemos ter sequer, a possibilidade 
de falhas nesse processo.”

O licenciamento da área nuclear 
do Prosub-EBN, destinado à manutenção 
do submarino com propulsão nuclear, 

atividades do Prosub-EBN no próximo 
ano. Um processo que já está em curso 
e envolve a participação de equipes da 
Marinha, da Odebrecht e também da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), o órgão licenciador do projeto. O 

e a construção da área do Complexo 
Radiológico do Estaleiro e Base Naval 
caminham em paralelo com o projeto 
do submarino de propulsão nuclear, e 
os estudos e soluções desta área nuclear 
deverão avançar sob a responsabilidade de 

do Programa de Desenvolvimento 
de Submarino de Propulsão Nuclear 
(COGESN), recentemente incorporada à 
estrutura organizacional da Marinha.

“Nosso objetivo é obter o 
licenciamento da área nuclear de forma 
segura, controlada e coordenada com os 
demais projetos do Prosub, pois a área 
nuclear do Estaleiro e Base Naval não 
pode representar um fator impeditivo 
para o cumprimento do cronograma do 
Prosub. No momento em que o projeto 
do submarino com propulsão nuclear 
estiver efetivamente em andamento, 
devemos estar prontos para corresponder 
à capacidade desta produção”, ressalta o 

do Prosub-EBN têm que ser exaustivamente 
estudada para que o projeto seja executado 

dentro do melhor índice de qualidade.”

“A cada etapa de desenvolvimento do 
Prosub-EBN, teremos mais empresas, 
mais pessoas, mais indústrias trabalhando 
conosco. Para tal propósito, estamos 
motivando e buscando novas parcerias a 

a indústria brasileira dentro do nosso 
projeto. A UFEM representou cerca de 
20% da totalidade do empreendimento; 
já na área Sul, haverá muito progresso 
pela frente com a obra dos estaleiros de 
construção e de manutenção, da base 
naval e do complexo radiológico.”

O processo de busca das empresas 
é abrangente, quando analisado pela ótica 

da diversidade de segmentos e de setores 
produtivos inclusos no programa. Em 
contrapartida, a interação entre o projeto 
e o mercado se torna cada vez maior, em 
face da visibilidade e da credibilidade 
crescente do Prosub, conquistada ao 
longo do seu desenvolvimento e a cada 
etapa cumprida.

A capacidade de produção está 
entre as principais premissas da Marinha 
para a participação das empresas 
fornecedoras. Tal capacidade não se 
refere tão somente à questão quantitativa, 
e sim, qualitativa. Por esta razão, na 
fase de Procurement, a condição fabril e 

Acima, içamento dos primeiros pilares do Estaleiro de Construção do Prosub-EBN
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De acordo com o cronograma 
do Prosub, o projeto do submarino com 
propulsão nuclear demandará 5 anos: um 
ano para a concepção; dois anos e meio 
para o projeto básico; e o restante, para o 
detalhamento.

Em meados de 2012, após dois 
anos de treinamento teórico e prático, em 
projeto de submarinos convencionais e de 
propulsão nuclear, na DCNS na França, 
o grupo de 31 engenheiros militares 
e civis da Marinha retornou ao Brasil, 
dando início à elaboração do projeto do 
submarino com propulsão nuclear no 
Brasil, com exceção da planta nuclear de 
responsabilidade exclusiva da Marinha. 

A fase de concepção do projeto foi 
concluída em Julho de 2013, somando-

engenheiros foram sendo incorporados e 
hoje, totaliza 108. Para odesenvolvimento 
das fases seguintes, o programa prevê a 
incorporação de mais de 400 engenheiros 
ao projeto. O processo de contratação 

2013, e está sendo realizado pela Marinha 
por meio da Amazul, a empresa estatal 
criada “para promover, desenvolver, 
absorver, transferir e manter tecnológicas 
necessárias às atividades nucleares da 
Marinha do Brasil e do Programa Nuclear 
Brasileiro (PNB).”

Segundo Almirante Alan Paes 
Leme Arthou, Gerente de Projeto 
e Construção do Submarino com 
Propulsão Nuclear da COGESN, a 
contratação dos recursos humanos para 
o desenvolvimento das áreas críticas 
do projeto é uma tarefa complexa. O 
conhecimento obtido pela Marinha, no 
passado, com o desenvolvimento dos 
submarinos convencionais e também com 
a modernização de fragatas (ModFrag) é 
uma referência importante, porém requer 
um novo desenvolvimento direcionado ao 
submarino com propulsão nuclear. 

“A tecnologia de integração de 

“O conhecimento obtido pela Marinha, 
no passado, é uma referência importante, 
porém requer um novo desenvolvimento 
direcionado ao submarino com propulsão 

nuclear.”

sistemas e de sistema de combate, 
por exemplo, é mais complexa e 
mais cara, mas temos capacitação 
nacional para desenvolvê-los”, 

lembrando ainda, que ainexistência 
de aplicação comercial imediata para 
determinadas tecnologias inerentes 
ao submarino com propulsão nuclear 

Em São Paulo, no Centro 
Tecnológico da Marinha, o 
desenvolvimento do projeto e 
do protótipo do reator para o 
submarino brasileiro com propulsão 
nuclear evolui passo a passo, com a 

o comportamento de todos os 
componentes do projeto para nos 

de cada um destes estará ocorrendo 

Em andamento, o projeto básico 
do submarino com propulsão nuclear

conforme previsto no projeto. Para esta 
fase, temos o Programa de Inspeção, 

acompanha os testes dos itens, realizados 
no Brasil ou no exterior,” expõe Almirante 
Alan Arthou.

Este é o caso, por exemplo, 
da validação do combustível nuclear 
realizada em um reator teste na Noruega. 
Um procedimento que permitiu a 
avaliação de diversos aspectos do 

combustível, tais como, o comportamento 
das varetas, durante e após os testes e o 
quantitativo de nêutrons, de calor e de gás 
gerados neste processo.

Almirante Alan Arthou salienta 
que, depois de inserido no protótipo do 
reator, qualquer alteração eleva muito 
o custo e o tempo de execução, sendo 
uma premissa igualmente válida para o 
submarino. “Tudo o que for inserido no 

Almirante Alan Paes Leme Arthou, Gerente de Projeto e Construção 
do Submarino com Propulsão Nuclear da COGESN

Obra do Prosub-
EBN na área Sul

atestando-se, assim, a performance de 
operação de cada item nas condições 
programadas, de pressão, de temperatura, 
entre outras. Como o Brasil não possui 
laboratórios especializados para a 
realização de todos estes testes, nossa 
equipe se desdobra para encontrar tais 
instalações em outros países.”

Paralelamente ao desenvolvimento 
do projeto do submarino com propulsão 
nuclear, outra equipe técnica tem a 
atribuição de detalhar as necessidades 
de cada equipamento, principalmente 
aquelas referente a sua manutenção. Este 

e mais 10 em São Paulo, compõe a equipe 
de Apoio Logístico Integrado responsável 

as questões que envolvem a manutenção 
do submarino, seja estade um item, de um 
grupo de equipamentos ou da embarcação 
como um todo.
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O ano de 2013 foi marcante para a 
obra do Estaleiro e Base Naval da Marinha 
em Itaguaí (RJ), o Prosub-EBN, sob 
diversos aspectos gerenciais, construtivos 
e socioambientais. 

Em meados de 2010, a Odebrecht 
Infraestrutura iniciou as atividades de 
construção do Prosub-EBN dividida 
basicamente em três frentes de trabalho: 
a Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas (UFEM); a área Norte; e a área 
Sul, local de implantação dos Estaleiros de 
Construção e Manutenção, do complexo 
radiológico e da Base Naval.

A entrega e a inauguração da 
UFEM, em 1º de março de 2013, foi o 
primeiro marco importante do Prosub-
EBN, pois o volume e a complexidade da 

fatores diferenciais e, para a Odebrecht, 
representam o cumprimento da primeira 
etapa da obra com a qualidade requerida 
pelo empreendimento, no cronograma 
determinado com a Marinha.

A Unidade de Fabricação de 
Estruturas Metálicas é um complexo 

construídos, dedicado a fabricação dos 
componentes dos submarinos do Prosub. 
Além da área administrativa, compõem a 
UFEM, o Prédio Principal com diversas 

Os resultados obtidos pela 
Odebrecht, em 2013, na UFEM e nas 
demais frentes de trabalho do Prosub-
EBN, referentes à Segurança do Trabalho; 
ao Meio Ambiente; ao relacionamento 
com os colaboradores; à interface com 
a comunidade da região de Itaguaí; à 
participação da indústria nacional; entre 
outros, foram surpreendentes e bastante 
motivadores para a continuidade do 
empreendimento.

Resultados positivos norteiam a atuação 
da Odebrecht no Prosub-EBN

Os índices 
de Segurança

Em Segurança, os índices 
obtidos no Prosub-EBN se equiparam 
aos melhores níveis alcançados nos 
Estados Unidos, onde há uma cultura 

os segmentos da construção civil. Tal 
resultado é decorrente da ampla ação da 
Odebrecht neste setor, com a promoção de 
campanhas de prevenção e treinamentos 
constantes, visando à elevação do nível de 
conscientização de todos na obra. Além 
do atendimento às normas, os programas 
internos de Segurança do Trabalho 
buscam, principalmente, ampliar a 
segurança do trabalho em atividades de 
maior risco.

 “Em um empreendimento como 
o Prosub-EBN, no qual o contingente 

no pico de obra da UFEM, os resultados 
obtidos até então, pela área de Segurança 
do Trabalho da Odebrecht, são muito 
positivos”, avalia Fabio Gandolfo, 
Diretor Superintendente da Odebrecht 
Infraestrutura. “A atenção permanente 
e diária a esta questão é imprescindível 
para o bom desenvolvimento de nosso 
trabalho no Prosub-EBN e, o baixo nível 
de ocorrências vem demonstrar que 
estamos no caminho certo.”

Resultados ambientais

Na área ambiental, os resultados 
do Prosub-EBN são igualmente 

trabalho da Odebrecht, na UFEM, na 
área Norte e na área Sul, onde ocorreram 
intensas atividades marítimas, tais como, 

Na área Sul

Na área Sul do empreendimento, 
onde serão implantadas as principais 
instalações do Prosub-EBN, os Estaleiros 
de Construção e de Manutenção, a Base 
Naval Sul e o complexo radiológico, 
destacam-se: a cravação de estacas 
metálicas no mar, com 1 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, 
para a escavação e execução das docas; 
e, a cravação de aproximadamente 1.000 

entre 250 mm e 600 mm, destinadas aos 
edifícios dos estaleiros de construção. 

Na UFEM

- Área total – 96 mil m2

2

- Pontes rolantes - 16
- Equipamentos, ferramentas 
   e acessórios – 4.100
- Tubulações – 41 km
   Cabos elétricos – 345 km
- Cabos de instrumentação – 150 km
- Cabos de cobre de 
  aterramento – 31 km
- Subestações – 5 

Números do Prosub-EBN em 2013

Instalações do alojamento da obra do Prosub-EBN

Obra do Estaleiro e Base Naval na área Sul do Prosub-EBN
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realizou a campanha de conscientização e 
limpeza de córrego na cidade de Itaguaí, 
uma ação voluntária na comunidade, 
em comemoração ao Dia da Limpeza do 
Litoral.

Os colaboradores 
da obra

A oferta de Transporte, 
Alimentação, Alojamento e Segurança 
para a imensa quantidade de pessoas na 
obra do Prosub-EBN é uma atribuição 
da Odebrecht, cujo trato efetivamente se 
distingue dos demais empreendimentos.

Fabio Gandolfo observa que o 
gerenciamento das necessidades da mão 
de obra no Prosub-EBN, a qual já atingiu 
5.600 integrantes diretos e 1.600 indiretos, 

tratamento dado aos nossos colaboradores 
fora da obra é o mesmo dentro da 
obra. Busca o respeito ao ser humano, 
propiciando-lhe um transporte seguro, 
confortável e pontual; uma alimentação 
de qualidade, balanceada e nutritiva 
fornecida em um ambiente apropriado, 

dragagem, tratamento de resíduos, 
obras marítimas e aterros, a construção 
do empreendimento transcorreu sem 
qualquer registro de ocorrência. 

A ausência de qualquer penalidade, 

inadequação ambiental é uma marca 
importante para o empreendimento, pois 
demonstra o grau de comprometimento 
da Odebrecht e da Marinha com a 
preservação ambiental da região. 

No Prosub-EBN, os programas 
de monitoramento que integram o Plano 
Básico Ambiental do empreendimento 

amplo espectro de meios, entre estes, 
a qualidade da água; a biota aquática; 
as correntes marítimas; a emissão de 

do ar; e, muitos outros.
Em 2013, os resultados obtidos 

nestes monitoramentos foram muito 
promissores, como por exemplo, o 
da qualidade da água, referente à 
atividade de dragagem de material ‘não 
contaminado’, executado antes, durante 
e após a dragagem, que demonstrou a 
ausência de qualquer comprometimento 
da qualidade da água ou alteração 
do meio. O relatório da qualidade da 
água apresentado pela Odebrecht à 
Marinha e encaminhado por esta ao 
IBAMA, demonstra ainda, a redução de 
alguns metais pesados em comparação 
aos valores encontrados em período 
anterior, chegando hoje, aos parâmetros 
estabelecidos pela legislação ambiental.

“Os índices positivos obtidos nos 
programas de monitoramento ambiental 
são resultantes da ampla Gestão 
Ambiental realizada no Prosub-EBN, 
pela Marinha e pela Odebrecht, que não 
poupam esforços em demonstrar que é 
possível empreender uma obra do porte 
do Prosub-EBN, com a preservação e 
o respeito às características ambientais 
locais”, observa Fabio Gandolfo. “A 
relação de transparência mantida 
pela Marinha e pela Odebrecht com o 
IBAMA, o órgão licenciador da obra do 
Prosub-EBN, somado ao atendimento 
rigoroso à legislação e às solicitações do 
IBAMA, foram determinantes para o 
alcance, até o presente momento, de um 
índice zero de ocorrências ambientais no 
empreendimento.”

Em 2013, a Odebrecht promoveu 

em temas de preservação ambiental e 
realizou diversas campanhas educativas, 
conduzidas em parceria com Prefeitura 
de Itaguaí, escolas e associações. 
Recentemente, em novembro último, a 
área de Meio Ambiente do Prosub-EBN 

“O tratamento dado aos nossos 
colaboradores fora da obra 
é o mesmo dentro da obra. 

Busca o respeito ao ser humano.”

limpo e agradável; um alojamento 
seguro com instalações adequadas para o 
descanso e também, para o lazer e a boa 

segurança, ponto alto em toda atividade 
da Odebrecht no Prosub-EBN, para 
garantir a integridade física de qualquer 
pessoa envolvida na obra.”

No alojamento, a oferta de 
informações e ferramentas nas atividades 
de lazer e que também promovem o 

colaboradores é um fator diferencial das 
instalações. Este é o caso da Lan House, 
uma sala com 10 computadores e internet 
livre, e da sala de telecurso. Além do 
lazer, estas propostas trazem para o 
usuário, novas oportunidades para a 
inserção digital, para a aquisição de novos 
conhecimentos e para a ampliação do 

Em 2013, a Odebrecht também 
implementou diversos programas 

voltados para os colaboradores do 
Prosub-EBN com o objetivo de promover 
a convivência saudável e segura entre 
milhares de pessoas; a motivação e a 
capacitação da mão de obra em todos 
os níveis; e, a melhoria permanente das 
condições de trabalho. 

Entre estes programas, destacam-
se: o ‘Café com Líder’, uma reunião 
mensal entre diretores, gerentes e líderes 
operacionais para a livre apresentação 
e discussão de sugestões, reclamações 
e dúvidas relativas à obra; o ‘Manual de 
Liderança’, organizado pelos próprios 
encarregados da obra do Prosub-EBN, 
que reúne os princípios a serem seguidos 
por cada líder, ou seja, a prática ideal para 
a gestão e o relacionamento com os seus 
liderados; e, ‘Educação Orçamentária’, um 
conhecimento levado aos colaboradores, 
por meio de palestras sobre diversos 
aspectos da economia, para auxiliá-los na 
administração da renda pessoal.

Fabio Gandolfo, Diretor Superintendente 
da Odebrecht Infraestrutura

Instalações do refeitório no alojamento do Prosub-EBN

Em 2014, o contingente de mão de 
obra para a construção do Estaleiro será 
bem superior àquele reunido na UFEM, 
prevendo-se 9.000 homens no pico da obra. 
O atendimento a este público interno é 
pauta contínua do gerenciamento da obra, 
pois asseguram o desenvolvimento das 
atividades de maneira plena e organizada 

presença de tal contingente na região de 
Itaguaí sejam os mais positivos possíveis.

Interface 
com a comunidade

Em 2013, diversos programas 
implementados pela área de 
Responsabilidade Social da Odebrecht 
criaram corpo e os resultados obtidos 
pelo público alvo, a população da região 
de Itaguaí, puderam efetivamente ser 
mensurados. Neste campo, destacam-se, 
o ‘Programa Acreditar’; o ‘Caia na Rede’; 
o ‘Inglês num Click’; e o ‘Alimento Justo’. 

O ‘Programa Acreditar’ é um 

continuada, voltado para as comunidades 
do entorno do empreendimento com 
o objetivo de promover a inclusão das 
pessoas no mercado de trabalho por meio 

Reunião do programa ‘Manual de Liderança’ realizado na obra do Prosub-EBN
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construção civil e de montagem industrial. 
Até 2014, em face da demanda gerada 
com as obras do Estaleiro e Base Naval, 
a expectativa da Odebrecht é capacitar 
em torno de 2.000 pessoas através do 
Programa.

O ‘Caia na Rede’ é um programa 
de inclusão digital que, desde o início 
do projeto, conquistou uma grande 
adesão da população, em especial, 
da Ilha da Madeira. Independente da 
idade, para muitos iniciantes na área da 
informática, o programa representa uma 
oportunidade de inserção em um novo 
meio de comunicação, possibilitando-
lhes novos horizontes e perspectivas de 
conhecimento.

O ‘Inglês num Click’, também 
direcionado para a comunidade, é um 
programa voltado para a educação do 
idioma e conduzido em parceria com o 
SENAI.

E, o ‘Alimento Justo’, um programa 
de Agricultura Familiar’, que visa à 
promoção do crescimento da renda 
familiar, por meio do fomento à produção 
agrícola de pequenas propriedades no 
entorno do empreendimento.

A obra 

Com o término da UFEM, a 
Odebrecht realizou uma detalhada análise 
de sua atuação no empreendimento, 
denominada ‘Lições Aprendidas’ com o 
objetivo de detectar os pontos suscetíveis 
e, a partir daí, estabelecer novas estratégias 
para a obra. 

“Esta avaliação nos trouxe 
parâmetros para o aprimoramento 
de nosso gerenciamento em todas as 
instâncias administrativa e operacional, 
e com estes dados, buscamos então, 
metodologias, processos e ferramentas 
que pudessem não só dirimir os pontos 
suscetíveis, como também, ampliar 
os resultados já obtidos”, expõe Fabio 
Gandolfo.

Após a UFEM, as atividades da 
Odebrecht se direcionaram para as frentes 
de trabalho na área Sul, onde as obras 
marítimas já estavam bem avançadas com 
a execução concomitante de estruturas 

tanto no mar como em terra. E, com a 
prioridade de desenvolvimento da obra 
do Estaleiro de Construção determinada 
pelo cronograma do Prosub-EBN, a 
Odebrecht transferiu o canteiro de obras 
da área Norte para a área Sul, visando 
desta forma, melhor interface e maior 
agilidade entre as áreas administrativa e 
operacional do Prosub-EBN.

O processo de instalação e de 
montagem do novo canteiro exigiu 
rapidez das equipes da Odebrecht e 
envolveu um extenso planejamento de 
distribuição de áreas, considerando-se 
não só os aspectos de estrutura e logística 

mão de obra, relativos à saúde, segurança, 
alimentação, entre outros.

No decorrer do ano de 2013, a 
Odebrecht concluiu todo o estaqueamento 
e a colocação de lajes para os cais 
convencionais, havendo também, uma 
grande mobilização para as estruturas 
dos cais em terra, executados em parede 
diafragma. Além de funcionar como 

estrutura de contenção da água e do solo 
para a escavação até a cota de projeto, 
a metodologia construtiva da parede 
diafragma adotada para a estrutura 
dos cais permitirá o acostamento de 
submarinos com propulsão nuclear com 
a segurança requerida pelas normas 
de segurança nuclear e aprovadas pela 
CNEN, o órgão licenciador para esta 
etapa do projeto.

Em paralelo, a Odebrecht executou 
toda a infraestrutura dos edifícios do 
Estaleiro de Construção, com a cravação de 
aproximadamente 1.000 estacas metálicas. 
Em novembro último, a instalação da 
primeira viga metálica do prédio principal 
do Estaleiro representou o marco inicial 
das obras de superestrutura desta etapa 
do Prosub-EBN.

do projeto executivo do Estaleiro, 
especialmente das áreas marítimas com 
alguma implicação nuclear, demandaram 
inúmeras discussões de ordem técnica 
entre a Marinha e a Odebrecht, com 

a participação da CNEN. Em 2013, a 

para a construção e a operação futura do 
estaleiro, tais como, sistema construtivo, 
segurança, tecnologia aplicada e 
equipamentos, foi realizada pela 
Odebrecht com a aprovação da Marinha, 
assim como a busca e aquisição de 
equipamentos e componentes para a obra.

“Na UFEM, atingimos um índice 
de 95% de nacionalização. Para o Estaleiro 
de Construção, uma obra bem maior em 
dimensão e volume de itens contratados, 
nosso propósito é alcançar uma marca 
igual, ou melhor”, assinala Fabio 
Gandolfo.

A forte orientação da Marinha 
para a participação da indústria nacional 
nas obras do Prosub-EBN estabelece 
como prioridade, a aquisição no mercado 
interno, de insumos e de equipamentos, 
tais como, máquinas, operatrizes, 
guindastes, pontes rolantes, entre outros. 
Até a entrega da UFEM, o índice de 
nacionalização alcançado no Prosub foi 
surpreendente, envolvendo centenas 
de empresas brasileiras selecionadas 

potencial tecnológico e fabril necessário 
ao atendimento das demandas do Prosub-
EBN. 

Empresas com sede em diferentes 
localidades do País forneceram milhares 
de itens à obra, entre estes, equipamentos 
com alta tecnologia embutida, tais como, 
as 16 pontes rolantes; as 5 subestações 
elétricas; e a maior prensa hidráulica da 
América Latina, fabricada no Brasil, para a 
conformação dos cascos dos submarinos.

Em 2013, a Odebrecht concluiu 
o comissionamento da UFEM para a 

complexo à Marinha, que, na sequência, 
realizou a transferência deste para a ICN. 

uma forte interação entre a Odebrecht 
e a ICN, a responsável pela operação 
da UFEM. Fabio Gandolfo assinala que 
o aprimoramento da interface entre os 
principais atores envolvidos no Prosub-
EBN, Marinha, DCNS, Odebrecht e ICN 
é um ponto de grande relevância para o 
desenvolvimento da obra do Estaleiro 

Atribuições dos principais 
envolvidos no Prosub-EBN

- a Marinha do Brasil, a principal 
responsável pelo desenvolvimento 
e condução do Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub), que 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 em Itaguaí; 
- a DCNS, empresa francesa, 
responsável pela transferência 
tecnológica ao Brasil, cuja 
participação no desenvolvimento 

Naval consiste o fornecimento 
de informações técnicas para a 
infraestrutura necessária à construção 
dos submarinos convencionais e 
nuclear; 
- a Odebrecht Infraestrutura, 
responsável pela implantação, 
construção e entrega da totalidade 
do empreendimento;  
- a Itaguaí Construções Navais 
(ICN), responsável pela operação 
das instalações do Prosub-EBN e 
pela fabricação dos submarinos do 
Prosub.

Turma do Programa ‘Acreditar’ no Prosub-EBN

Obra do Estaleiro e Base Naval na área Sul do Prosub-EBN
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O Programa 
‘Alimento Justo’

Marinha do Brasil, a responsável 
pelo Prosub, e a Odebrecht Infraestrutura, 
a construtora do empreendimento, são 
os principais promotores do ‘Alimento 
Justo’ e contam com a parceria de 
diversas entidades e órgãos públicos, 
entre estes, a Prefeitura Municipal de 
Itaguaí, o Banco do Brasil, o Ministério de 
Desenvolvimento Agrário, a Emater, entre 
outros.

No passado, o Município de 
Itaguaí ocupou lugar de destaque na 
economia do Estado do Rio de Janeiro 
como importante região produtora e 
fornecedora de produtos derivados da 
agricultura e da pecuária. Nas últimas 
décadas, com a chegada dos grandes 
empreendimentos industriais à região, 
o potencial agrícola começou a declinar, 
cedendo, paulatinamente, maior espaço 
para as atividades dos setores secundário 
e terciário.

Na ocasião de implantação do 
Prosub-EBN, a equipe de Responsabilidade 
Social da Odebrecht realizou um 
mapeamento das comunidades no entorno 
do empreendimento com o objetivo de 

partir daí, propor as ações e os programas 
direcionados a esta população. Entre as 
diversas informações obtidas, a pesquisa 
demonstrou a presença de pequenas 
propriedades agrícolas na região, fonte 
de renda para as famílias, constatando, 
também, um grande desestímulo dos 

proprietários e familiares para melhorias 
apesar da baixa produtividade. 

Em contrapartida, o grande 
volume de gêneros alimentícios exigido 
na confecção das refeições para o efetivo 
crescente da obra, e alguns itens, tais 
como, hortaliças e frutas, poderiam ser 
adquiridos na região de Itaguaí, desde 
que houvesse dos produtores locais, a 
qualidade do produto, o planejamento de 
produção e a capacidade de atendimento.

Surge então, o Programa ‘Alimento 
Justo’, um programa de Agricultura 
Familiar inovador, criado com o objetivo 
de capacitar os agricultores locais para o 
desenvolvimento de suas atividades, de 

autoestima, a valorização do trabalho, o 
desenvolvimento pessoal, o crescimento 
da renda familiar e a melhoria da 
qualidade de vida.

Além da capacitação técnica 
direcionada à produção agrícola de cada 
propriedade, o programa ‘Alimento Justo’, 
sintonizado com o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) do Governo Federal, possibilita 
o acesso destes pequenos produtores às 
políticas públicas de Agricultura Familiar 
bem como às informações e ferramentas 
que possam ampliar a produtividade, a 
oferta e a qualidade dos produtos, seja 
para o fornecimento à merenda escolar ou 
para o mercado consumidor.

O desenvolvimento do programa

Após o mapeamento, o programa 
‘Alimento Justo’ avançou para a fase 
de visita às propriedades, realizada 

Agrícola, integrantes da equipe técnica 
da Odebrecht, com o objetivo de conhecer 

“A capacitação dos agricultores familiares é a espinha dorsal do programa 
‘Alimento Justo’ porque desta forma, estes passam a adquirir condições concretas 

de crescimento em todas as esferas de sua vida. Hoje, o empreendimento do 
Prosub-EBN é para eles um mercado potencial; no futuro, esta demanda tende a 
crescer com a operação da ICN no Estaleiro, da Base Naval e de diversos outros 

empreendimentos industriais previstos na região.”

Kid Meirelle Filho, Gerente Administrativo Financeiro 
da Odebrecht para o Prosub-EBN

Alguns resultados 
do Programa ‘Alimento Justo’

Programa;

como por exemplo, hortaliças não eram produzidas 
para comercialização por exigir mais acompanhamento 

que são produzidos, sem agrotóxico, e comercializados 
pelos agricultores;
- Mais de 50 toneladas de alimentos já foram comprados;
- Formalização de alguns produtores, sendo que 
alguns destes não tinham DAP, conta em banco, ou 

de Construção, destinado à execução da 
união das seções de casco e montagem 
dos submarinos convencional e nuclear. 

“A reorganização da estrutura 
gerencial da Odebrecht para a obra do 
Prosub-EBN é parte de nossa estratégia 
para o estreitamento desta interface. Em 
2013, criamos na Odebrecht, um espelho 
da estrutura gerencial da Marinha, ou 
seja, cada gerente de área da Marinha tem 
na Odebrecht, um diretor com atribuição 
semelhante. Nossa intenção com este 
espelho é facilitar a comunicação entre 
a Marinha e a Odebrecht e, desta forma, 
agilizar as tomadas de decisões para o 
desenvolvimento do empreendimento”, 
assinala Fabio Gandolfo. 

“O número de empresas, 

no Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos da Marinha do Brasil é imenso 
e, em um projeto com as características 
do Prosub-EBN, de longo prazo e 
complexidade, a cada etapa, aumenta a 
nossa responsabilidade no atendimento 
dos prazos contratados com a Marinha 
para o cumprimento do cronograma 
de construção dos quatro submarinos 
convencionais e do submarino com 

in loco, a realidade de cada produtor 

a sua produção e o seu manejo; e, 
principalmente, iniciar com este, uma 

na medida em que os resultados desta 
aproximação se tornassem concretos.

Na sequencia, a equipe técnica 
realizou com cada produtor cadastrado, 
um planejamento de sua produção, 
envolvendo aspectos relacionados à 
capacitação e à assistência técnica e outros, 
de cunho legal, como as orientações para 
a obtenção da DAP, a Declaração de 
Aptidão do PRONAF.

A DAP é um documento emitido 
por entidade credenciada junto ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

familiar para o acesso às políticas públicas 
do Governo Federal. A posse da DAP, além 
de abrir uma série de novas perspectivas 
de fornecimento para o agricultor familiar, 
tais como, a creches, escolas e hospitais 
públicos, possibilita a este produtor, uma 
série de benefícios, entre estes, o acesso 

diferenciados, para o custeio e a melhoria 
e de sua produção.  

Os resultados do ‘Alimento Justo’

Por ocasião da implantação do 
‘Alimento Justo’, em novembro de 2012, 
no município de Itaguaí existiam apenas 
10 famílias com a DAP ativa. Em agosto 
de 2013, este grupo totalizou 18 famílias – 
o que representa um crescimento de 80% 
obtido em apenas 9 meses.

O contato permanente da equipe 
técnica da Odebrecht com os produtores 

Equipe do Programa Alimento Justo ao lado da equipe do refeitório do Prosub-EBN
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“Nossa preocupação maior no 
programa ‘Alimento Justo’ é criar 

condições de sustentabilidade, 
por meio da informação e do 
conhecimento, para que estes 

grupos familiares estejam aptos a 
atender qualquer demanda, seja 

um mercado consumidor.”

Ana Carolina Oliveira Farias, 
integrante da equipe de 

Responsabilidade Social da 
Odebrecht para o Prosub-EBN

locais reúne dois ingredientes importantes 
– o apoio à maior capacitação e a assistência 
técnica. No primeiro, a equipe procura 
repassar ao agricultor informações sobre 
o manejo de sua cultura, com aplicação 

obtendo-se melhores resultados em 
produtividade e qualidade do produto. 
Para algumas famílias, estas orientações 

possibilitando-lhes uma produção e uma 
receita contínua durante todo o ano; para 
outras, as instruções se direcionam para a 
expansão da produção de um mesmo item, 
visando à oferta do produto em diferentes 
formatos e maior valor agregado.

A assistência técnica, por sua vez, 
além de fornecer aos agricultores locais, 
informações para a construção de uma 

A Comunicação 
no Prosub-EBN

A Comunicação é uma ferramenta 
imprescindível ao gerenciamento das 
organizações, pois, cada vez mais, 
possibilita um relacionamento ágil e 
transparente da administração com o 
público interno e externo. No Prosub-
EBN, assim como em inúmeros 
empreendimentos de grande porte, a 
existência de um setor de Comunicação 
é fundamental para a elaboração e 
a divulgação de uma informação 
clara, objetiva e coerente sobre o 
desenvolvimento da obra.

A quantidade crescente de ações 
na obra, originalmente atribuídas a 
este segmento, culminou a criação 
de uma área de Comunicação na 

para o Prosub-EBN, cujas demandas 
têm sido, paulatinamente, repassadas ao 
setor. Atualmente, toda a comunicação 
interna e institucional da obra está sob 
a alçada da Comunicação, responsável 
por estabelecer uma linguagem e, 
principalmente, uma imagem única e 
coesa do empreendimento.

Em uma obra com o porte do 
Prosub-EBN, a comunicação interna é uma 
tarefa diária e requer permanente atenção 
para manter os colaboradores informados 
e integrados aos acontecimentos, com a 

processo. 
Diferentes canais adotados 

no Prosub-EBN, com abrangências e 
resultados diferenciados, possibilitam 

ampla entre a administração e o público 
alvo interno. Os cartazes, os banners e os 
painéis colocados em pontos com maior 
circulação espalhados pela obra são os 
instrumentos tradicionais para o repasse 
das informações cotidianas. Entretanto, 

atualizada a totalidade dos colaboradores, 
que no pico da obra da UFEM, em 2001, 

Esta é a razão pela qual uma nova 
relação de comunicação foi estabelecida 
com os Encarregados da obra, os líderes 
das frentes de trabalho, com quem o 
pessoal de campo busca sanar as suas 
dúvidas ou obter informações de interesse 
pessoal ou geral. 

“Partimos do entendimento de 
que não há como nos comunicar com o 

“O programa ‘Alimento Justo’ 
possibilita ao agricultor, as 

ferramentas básicas para um 

econômico. O resultado obtido 
por cada produtor é decorrente 
de sua própria motivação para 

ampliar o seu universo de 
produção e a sua qualidade de 

vida. O nosso papel é auxiliá-lo 
neste propósito.”

Leonardo Milhem, Engenheiro 

técnica da Odebrecht para o 
programa ‘Alimento Justo’

“Por meio do ‘Alimento Justo’, 
levamos aos agricultores, 

e de baixo custo, além 
de informações importantes 
para a maior inserção de sua 

produção no mercado.”

Nelson da Silva Rodrigues 
Técnico Agrícola, integrante 

da equipe técnica da Odebrecht 
para o programa ‘Alimento 

Justo’

estufa para mudas ou para a aquisição 
de um trator, estabelece também, uma 
interface entre as necessidades de 
contato deste produtor com os diferentes 
organismos públicos, auxiliando-os, por 
meio do programa ‘Alimento Justo’, na 
obtenção das informações necessárias 
para o crescimento de seu desempenho, e 
principalmente, para o desenvolvimento 
de seus projetos de produção.

Atualmente, o maior consumidor 
da produção proveniente das 
propriedades locais é o próprio Prosub-
EBN. Diversos produtos cultivados pelos 
agricultores cadastrados no programa 
‘Alimento Justo’ compõem as refeições 
oferecidas nos refeitórios da obra e a 
integração do cardápio ao Programa é 
realizada pelos Nutricionistas e Técnicos 
em Nutrição da Odebrecht, fortalecendo 
desta forma, não só a produção 
local de hortaliças e frutas frescas de 
ótima qualidade, mas a capacidade 
de fornecimento destes pequenos 
núcleos agrícolas para qualquer outro 
empreendimento local ou regional.

Bruno Galba, responsável pela Comunicação do Prosub-EBN

Obra do Estaleiro e Base Naval na área Sul do Prosub-EBN
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Segurança do Trabalho 
e o Programa PréVER

No último trimestre de 2013, 
a diretoria de Contrato da Odebrecht 
Infraestrutura para o Prosub-EBN 
trouxe um novo aliado para as 
atividades de Segurança do Trabalho 
no empreendimento em Itaguaí-RJ: o 
Programa PréVER. 

Estruturado com o objetivo de 
prevenir incidentes com alto potencial 
de perdas e danos na obra, o PréVER 
busca visualizar as áreas de maior risco 
e traçar diretrizes que possam minimizar 
a existência de tais circunstâncias 
no empreendimento. Assim, as 
ações do programa se concentram, 
prioritariamente, no acompanhamento de 

imenso contingente de trabalhadores da 
obra ao mesmo tempo, mas podemos sim, 
treinar, capacitar e deixar os Encarregados 
bem informados e preparados para 

os questionamentos a ele apresentados”, 
explica Bruno Galba, responsável pela 
Comunicação do Prosub-EBN.

‘Café com Líder’, liderado pela 
área de Responsabilidade Social, e o 
‘Totem’ foram os primeiros instrumentos 
adotados para a comunicação com os 
Encarregados, sugeridos pelo consultor 
Paulo Rosa e utilizados com sucesso em 
outras obras.

O ‘Café com Líder’ é uma reunião 
mensal, da qual participam diretores, 
gerentes, supervisores, encarregados 
e outros líderes da Odebrecht na obra 
e constitui uma oportunidade de 
diálogo livre, na qual são apresentadas 
e discutidas sugestões, reclamações e 
dúvidas relativas ao desenvolvimento da 
obra. “Os resultados deste encontro se 

relações na obra e, para a Comunicação, 

repasse destas ao público interno”, avalia 
Bruno Galba.

O ‘Totem’ constitui um sistema 
multimídia, cujas máquinas são instaladas 
em áreas chaves da obra, principalmente 
nos refeitórios, onde há uma circulação 
maior de pessoas, e tem o objetivo de 
levantar a opinião dos colaboradores em 
relação aos mais diversos assuntos e temas. 
O ‘Totem’ é um sistema moderno, dotado 
de tela sensível ao toque (touchscreen) 
que permite uma navegação muito fácil 
do usuário. A cada semana, as respostas 
obtidas na pesquisa, além de traduzir 
o grau de satisfação destes usuários 
em relação às questões ali colocadas, 
determinam dados importantes para 
a melhoria da gestão da Comunicação 
interna e também de outros setores da 
obra, como Transporte, Alimentação, 
Alojamento e Segurança.

A necessidade de levara 
informação ao Encarregado, em primeira 

Comunicação sugeriu a criação de outro 
instrumento, o ‘Correio do Encarregado’, 
que consiste uma mala direta interna 
enviada nominalmente a cada líder. 
Bruno Galba explica que os documentos 
contêm informações sensíveis aos 

integrantes da obra, tais como aumento 
de salário; horários de entrada e saída; 
compensações; acordos; entre outras. 
“São informações que afetam diretamente 
o pessoal da obra e que precisam chegar 
primeiro ao Encarregado para que ele não 
seja surpreendido em campo. Esta mala 
direta trata de temas que geram muita 
discussão e informações sem fundamento 
entre os colaboradores e, desta forma, 
entendemos que este comunicado dá ao 
Encarregado, a condição de uma resposta 
segura ao seu pessoal, com o respaldo de 

Outras informações de interesse 
do líder ou do pessoal de campo, tais 
como, dicas para a melhoria da relação 
do Encarregado com a sua equipe ou 
oferta de cursos e oportunidades de 
aperfeiçoamento, também são divulgadas 
pelo ‘Correio do Encarregado’. Já as 
notícias e os comunicados urgentes são 

repassados ao líder via SMS. 
Além de todos estes instrumentos, 

Bruno Galba assinala outro fator 

comunicação interna – o contato pessoal 
com o público interno do Prosub-EBN. 
“Participamos presencialmente das 
reuniões semanais da área de Produção 
que trata de assuntos diversos referentes 
à obra. Esta é uma ótima oportunidade 
para a equipe de Comunicação conhecer 
pessoalmente cada um dos Encarregados, 
e vice-versa, e principalmente, para 

com um canal aberto e direto de 
comunicação.”

A comunicação interna do 
Prosub-EBN conta ainda com dois outros 
canais de informação: o Informativo 
‘Mar Aberto’, uma publicação mensal 
elaborada pela própria equipe da 
Comunicação, para distribuição 

Obra do Estaleiro e Base Naval na área Sul do Prosub-EBN

interna e também externa, aos clientes e 
fornecedores; e a intranet, utilizada para 
maior agilidade de comunicação com o 
pessoal administrativo. 

Na comunicação institucional, 
Bruno Galba destaca o trabalho da 
equipe em 2013, em duas oportunidades 
importantes: uma, na ocasião de 
inauguração da UFEM, com o apoio 
total à organização do evento; e outra, 
a divulgação do Prosub-EBN na Expo 
Construction 2013, Em São Paulo, 
uma feira internacional voltada para 
a construção civil, especialmente, 

“Na Expo Construction, apresentamos 
o Prosub-EBN, utilizando os recursos de 
maquetes, painéis e vídeos interativos 
como meios para uma ampla informação 
sobre o desenvolvimento do Programa 
e a construção do empreendimento, 
com enfoque em Tecnologia, em Meio 
Ambiente, em Responsabilidade Social, 
entre outros temas.”

Para 2014, com a construção do 
Estaleiro na área Sul, o aperfeiçoamento 
de todos estes canais de comunicação é o 
objetivo principal da área de Comunicação. 

Marinha e para a Odebrecht e precisamos 
estar cada vez mais preparados para 
conduzir as informações neste contexto 
que está por vir”, observa Bruno Galba.  

Inspeção do PréVER - visita à obra do Prosub-EBN sob a liderança do Diretor de Contrato Alexandre Chiavegatto
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Meio Ambiente - 
Dia da Limpeza do Litoral

Em comemoração ao Dia da Limpeza do Litoral, no 

para os Trabalhadores da Obra”, do Plano Básico Ambiental 
(PBA) do Estaleiro e Base Naval (EBN), a Marinha do Brasil 
promoveu um evento junto à comunidade de Itaguaí nos 

Norberto Odebrecht (CNO), contando com a participação de 
funcionários voluntários daquela empresa. 

Essa ação da CNO, custeada pela Marinha, contou 
também com o apoio institucional da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Itaguaí e com a participação de 
catadores da Associação de Catadores de Itaguaí. O evento, 
além de seu cunho educativo, teve como objeto a limpeza do 
Canal do Sangue, que corta a avenida principal do centro de 
Itaguaí. 

O evento foi focado nos funcionários voluntários da 
CNO e na comunidade que reside no entorno do canal, a 

negativos provenientes do descarte indevido de lixo nos 
corpos d’água, ajudando-os a compreender a dinâmica do 
ecossistema envolvido, recomendando novas formas de 
conduta junto ao meio ambiente.

Para a realização do evento comunitário de limpeza 
do Canal do Sangue foi montada uma tenda no local, onde se 
realizou um “corpo a corpo” informativo, conduzido pelos 
funcionários da CNO junto à comunidade. Nesta ocasião, 
informações sobre o tempo de decomposição dos diferentes 
tipos de resíduos descartados na natureza foram fornecidas 
à população, na forma de pequenas sacolas de lixo para 
carros, de “folders” ou imã de geladeira, distribuídos nas 
casas que ladeiam o canal.

Paralela a essa ação, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente coordenou um mutirão com a Associação de 
Catadores de Itaguaí para a limpeza do Canal do Sangue. Os 
catadores foram equipados com Equipamentos de Proteção 

estimulá-los, foram fornecidas cestas básicas no segundo dia 
do evento. Os colaboradores foram transportados ao local 
por VAN e, aos participantes do evento, fornecidos almoço 
e “kits lanche”. 

Resultados da Ação
A ação de limpeza do litoral, promovida pela Marinha, 

realizada pela CNO em parceira com a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Itaguaí e a Associação de Catadores de 
Itaguaí, foi executada com sucesso. Os resíduos recicláveis, 
retirados do canal, foram doados ao grupo de catadores, 

recicláveis, retirados pela empresa que atende à Prefeitura 
de Itaguaí, na limpeza da cidade.

Contudo, o destaque maior deve ser creditado à 
atividade de conscientização ambiental, executada por 
integrantes do Prosub-EBN, pelos representantes da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Associação 
de Catadores de Itaguaí, junto aos trabalhadores da obra 
do EBN e à comunidade da circunvizinhança do Canal do 
Sangue. A iniciativa foi acolhida não só pela comunidade, 
como também pelos comerciantes e ambulantes locais.  

atividades mais suscetíveis a acidentes graves, 
entre estas, o Trabalho em Altura, Serviços em 
Circuitos Elétricos, Deslocamento Veicular em 
Caminhos e Vias e Operação de Equipamentos 
Pesados Móveis.

O grande diferencial do PréVER em 
relação aos demais programas adotados pelo 
Setor de Segurança do Trabalho do Prosub-EBN 
é o envolvimento direto da Equipe Dirigente 
da obra, nos níveis de Diretoria e Gerências, 
cujos líderes ou representantes, têm uma 
coparticipação em todo o desenvolvimento do 
programa - na escolha e inspeção dos locais e 
das atividades da obra com maior potencial de 
risco; na discussão de melhores soluções; e, na 
determinação de prazos e responsabilidades.

Como o próprio nome já traduz, a 
ação do PréVER se inicia com a visualização, 
in loco, do trabalho desenvolvido em pontos 
específicos da obra, previamente escolhidos 
e visitados pela Equipe Dirigente, sempre 
acompanhada por Engenheiros e Técnicos 
da Segurança do Trabalho. A diversidade 

de participantes nestas visitas, com visões 
e perspectivas diferentes sobre uma única 
situação, propicia ‘um olhar’ mais crítico e 
uma avaliação mais ampla da segurança em 
cada um dos pontos visitados.

Todos os desvios de segurança 
detectados nestas inspeções, inclusive aqueles 
com menor grau de risco, são registrados pela 
equipe de Segurança do Trabalho, por meio de 
fotos e relatórios, e levados à reunião gerencial 
semanal, para o debate com a Diretoria e as 
Gerências, determinando-se nesta ocasião, 
medidas e prazos para a solução das não 
conformidades.

No ano 2013, o calendário de visitas 
semanais à obra, instituído pelo Programa 
PréVER, propiciou uma nova visão da 
Segurança do Trabalho no empreendimento 
visto que, inúmeras atividades estiveram em 
andamento em três fases distintas no Prosub-
EBN: uma, com o término, comissionamento 
e início de operação da UFEM; outra, com o 
desenvolvimento das obras marítimas na área 

Sul; e a terceira, também na área Sul, com o 
início da obra do Estaleiro de Construção.

Em 2014, o objetivo do Setor de 
Segurança do Trabalho é potencializar os 
resultados do Programa PréVER, por meio 
de outro programa, em fase de estruturação 
para implementação em Janeiro próximo. A 
avaliação comportamental dos Encarregados 
e das equipes de campo é o foco principal 
deste novo programa que irá tabular diversos 
índices levantados em um só controle, e com 
isso, determinará o grau de conscientização e 
de comprometimento dos colaboradores em 
relação aos fatores de Segurança do Trabalho e 
mensurará o nível de atendimento às Normas 
de Segurança, o uso de EPI, a ocorrência de 
atos inseguros ou imprudências, entre outros. 

Os dados resultantes deste levantamento 
permitirão à Odebrecht, avaliar a tendência ou 
a postura de cada equipe ou colaborador em 
relação à Segurança do Trabalho e a partir 
daí, atuar mais fortemente na educação e 
conscientização destes colaboradores.
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