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na obra do Prosub-EBN
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““A construção 
do submarino 
brasileiro com 

propulsão nuclear 
é um projeto 

autônomo, promotor 
de tecnologia, 

de capacitação e de 
novas oportunidades 

para o País.”

O Estaleiro e a Base Naval do Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos (Prosub-EBN) 
compõem um projeto de grande complexidade 
tecnológica e construtiva, com elevados níveis de 

segurança para o atendimento à questão nuclear inerente à 
construção e manutenção do primeiro submarino brasileiro 
com propulsão nuclear - o objetivo fim do Prosub.

Trata-se de um empreendimento inédito no Brasil, cujo 
desenvolvimento teve início em dezembro de 2008, com a 
assinatura do Acordo firmado entre o Brasil e a França, o qual 
prevê a Transferência de Tecnologia e Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados destinados a capacitar a Marinha a 
projetar e construir submarinos convencionais e nucleares, 
com exceção de tecnologia na área nuclear. 

A partir daí, a Marinha do Brasil, a principal 
responsável pelo gerenciamento e condução do Prosub, passou 
a desencadear um intenso processo de desenvolvimento 
produtivo e tecnológico no País, com a participação direta 
da própria Marinha e de instituições e empresas públicas e 
privadas do Brasil e da França.

Obra do Estaleiro de Construção dos submarinos do Prosub evolui rapidamente para a conclusão 

Para gerenciar a implantação e construção do Estaleiro 
e Base Naval em Itaguaí-RJ, a Marinha criou a Coordenadoria 
do Programa de Desenvolvimento de Submarino de Propulsão 
Nuclear (COGESN), que 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 
e o apoio de assessorias externas, tais como, da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Brasileiro de Engenharia 
de Custos (IBEC).

A execução do empreendimento, por sua vez, está 
sob a responsabilidade da Odebrecht Infraestrutura, sendo 
acompanhada pela Itaguaí Construções Navais (ICN), 
empresa responsável pela construção dos submarinos, e pela 
estatal francesa DCNS, parceira tecnológica da Marinha no 
Prosub.

Na COGESN, a Marinha centraliza a coordenação 
do empreendimento e o gerenciamento de todo o projeto, 
o que envolve o acompanhamento do licenciamento; das 
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Contra-Almirante Newton de Almeida Costa Neto, Gerente do Empreendimento Modular da Construção do Estaleiro e da Base Naval 
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contratações; da obra; do cronograma; dos custos; 
da qualidade; da segurança; entre outros pontos e 
exigências inerentes a um programa da natureza 
e porte do Prosub. Na COGESN, também está 
concentrada a interface entre todas as partes atuantes 
no empreendimento - DCNS, diretorias da Marinha, 
Odebrecht, ICN e demais empresas ou instituições 
contratadas pela Marinha.

Com o desenvolvimento do programa, tanto 
na execução da infraestrutura física, quanto da 
construção dos primeiros submarinos convencionais, 
a Marinha se prepara para a etapa mais complexa da 
obra que consiste a implantação das áreas nucleares 
do Prosub-EBN.

“Ao longo do último ano, obtivemos um 
amadurecimento muito grande na interface entre 
todos os envolvidos no projeto da área nuclear do 
EBN – Marinha, Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) e empresas – e, por se tratar de um 
processo evolutivo, especialmente em complexidade 
e volume de demandas, a Marinha reestruturou a 
sua equipe e criou uma gerência dedicada à área do 
complexo radiológico do EBN”, explica o Contra-
Almirante Newton de Almeida Costa Neto, Gerente do 
Empreendimento Modular da Construção do Estaleiro 
e da Base Naval. “Paralelamente, a Odebrecht e o 
CTMSP também criaram gerências específicas para os 
assuntos da área nuclear do EBN, resultando maior 
evolução no projeto e desenvolvimento de todos os 
requisitos exigidos pela CNEN.”

Na área nuclear do EBN se concentra toda 
a complexidade da obra e o ineditismo do projeto. 
Outros estaleiros já foram construídos no Brasil, 
com a expertise brasileira e por empresas nacionais, 
porém o Prosub-EBN é a primeira instalação do 
gênero destinada à construção de submarino com 
propulsão nuclear. Soma-se a este fato, a premissa 
de que o estaleiro deverá atender todos os requisitos 
da tecnologia brasileira: do reator nuclear, da planta 
propulsora, do submarino e, também, de segurança 
para instalações nucleares, exigidos pela CNEN, 

em atendimento à legislação brasileira e às normas 
internacionais.

“O conhecimento e a experiência das pessoas 
que compõem as equipes dedicadas à área nuclear 
do EBN têm sido fundamentais para desenvolvermos 
o projeto do EBN com toda segurança. Temos que 
nos adequar ao projeto do submarino, portanto, a 
concepção da área nuclear do Estaleiro amadurece 

em paralelo com o projeto da planta propulsora e do 
próprio submarino, com os quais o EBN deverá estar 
totalmente integrado”, observa o Contra-Almirante 
Newton.

A experiência de países que construíram 
instalações nucleares semelhantes ou que detêm tal 
tecnologia certamente é referência importante para a 
condução do projeto do EBN e, tais informações são 
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Prosub-EBN - Obra do Estaleiro de Construção 
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A construção 
dos submarinos convencionais

O Prosub – Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos - é um programa da Marinha do Brasil, cujo 
cronograma prevê, até 2025, o projeto e a construção 
de cinco submarinos, quatro convencionais e um com 
propulsão nuclear. Nesse período, a Marinha do Brasil 
terá percorrido um longo caminho de estruturação, 
revisão, aperfeiçoamento e fortalecimento de todos os 
processos inerentes ao Prosub, o que lhe assegurará 
as condições necessárias para cumprir o objetivo 
do programa, a obtenção do primeiro submarino 
brasileiro com propulsão nuclear.

A aquisição de tecnologia, a qualificação e 
retenção dos recursos humanos e a conclusão das 
instalações físicas são fatores condicionantes ao alcance 
da meta. Em se tratando de um programa de longa 
duração, a construção dos submarinos convencionais 
compõe, oportunamente, um contexto evolutivo de 
aprendizado e experiências, rumo ao total alinhamento 
destes pontos até a ocasião de execução do submarino 
com propulsão nuclear, a etapa final do Prosub.

Garantir bases seguras para esse salto 
tecnológico é uma determinação constante da 
Marinha, desde a fase de elaboração dos contratos, 
cuja equipe técnica, formada para analisar e discutir 
as cláusulas contratuais com o parceiro francês 
foi composta por pessoas da área jurídica e por 
profissionais com experiência e conhecimento em 
construção e em operação de submarinos. Ou seja, um 
corpo técnico consistente que pode estabelecer uma 
negociação eficaz com a França, além de alicerçar as 
bases e as principais diretrizes do planejamento e do 
desenvolvimento do Prosub.

Diferentemente do contrato anterior de 
fabricação dos quatro submarinos brasileiros de 
tecnologia alemã, em que a primeira embarcação 
da série foi totalmente executada na Alemanha e as 
demais no Brasil, no Prosub, a Marinha optou por 
construir na França, somente a parte mais relevante do 
primeiro submarino, a seção de vante. Nesse processo 
fabril, as equipes compostas por profissionais da 

mundialmente divulgadas por agências e fóruns que 
tratam de temas da área nuclear. O Contra-Almirante 
Newton explica que, com o desenvolvimento da 
tecnologia nuclear nas últimas décadas, os parâmetros 
internacionais pertinentes à segurança e ao meio 
ambiente tornaram-se crescentes e mais rigorosos e, 
consequentemente, o compromisso da Marinha no 
Prosub é maior e mais complexo. “Os parâmetros 
atuais são bastante diversos daqueles adotados em 
muitos outros estaleiros nucleares já construídos no 
mundo, cujo momento se diferencia em muito, do 
contexto atual e da perspectiva futura. Por esta razão, 
perseguimos a concepção de um projeto que incorpore 
os novos requisitos para que a obra possa ser realizada 
com toda a solidez e segurança.” 

A escolha dos parceiros é um ponto relevante 
no desenvolvimento do Prosub-EBN, visto que são 
corresponsáveis pelos  resultados  obtidos. Neste campo, 
outro comprometimento importante da Marinha é a 
busca constante de empresas nacionais para participar 
do programa, especialmente fornecedores de bens e 
serviços nas diversas modalidades e itens existentes 
no projeto. Paralelamente à nacionalização, a Marinha 
procura também fomentar a expertise das empresas 
brasileiras para que estas possam se desenvolver, 
com qualidade, em níveis tecnológicos e produtivos. 
“De pouco adianta uma indústria produzir um 
equipamento, mas não ter a capacidade de evoluir na 
tecnologia empregada naquele item. Nosso propósito 
é, portanto, apoiar as empresas na ampliação de suas 
respectivas capacitações para atender não somente 
ao Prosub, mas a todo o Brasil. Este é o maior valor 
agregado de todo esse processo de nacionalização, 
um arrasto tecnológico difícil de ser quantificado 
em cifras, mas que, seguramente, beneficiará outros 
setores da cadeia produtiva nacional.”

Partindo da experiência obtida na obra da 
UFEM, o processo de nacionalização na obra do 
estaleiro está mais proveitoso, visto que a participação 
de várias empresas brasileiras na UFEM representa 
um credenciamento para novos fornecimentos ao 
EBN. Contra-Almirante Newton avalia que, para a 
Marinha e para todos os envolvidos no Prosub-EBN, 
o aprendizado com a UFEM foi muito positivo não 

só neste campo, mas no projeto como um todo. “A 
revisão dos erros e acertos na UFEM proporcionou 
maior amadurecimento nas discussões e na busca 
de melhores soluções para as etapas seguintes - o 
projeto e a construção do Estaleiro e da Base Naval. 
Em outra esfera, a experiência com o Prosub-EBN 
já está sendo útil em outros empreendimentos 
no Brasil, como pudemos constatar em visita ao 
Estaleiro Enseada de Paraguaçu, Bahia, onde a 
Odebrecht utiliza várias soluções de engenharia 
adotadas na UFEM e no estaleiro da Marinha. Este 
é um indício importante dos desdobramentos da 
nacionalização no Prosub-EBN.”

Segundo o Contra-Almirante Newton, a Marinha 
vem desenvolvendo há anos, a cultura para atuar na 
área nuclear com a evolução da planta propulsora e 
do submarino e, vem incorporando também, uma série 
de empresas e pessoas especialmente capacitadas em 
diferentes áreas, no Brasil e no exterior, para junto 
com a Marinha alcançar o objetivo do Prosub. “A 
construção do submarino brasileiro com propulsão 
nuclear é um projeto autônomo, promotor de 
tecnologia, de capacitação e de novas oportunidades 
para o País. Tenho certeza de que, no futuro, muito 
mais do que hoje, estes resultados serão mais visíveis 
e irrefutáveis.”

Prosub-EBN - Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM)
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Marinha e de empresas brasileiras envolvidas no 
programa puderam mais rapidamente absorver a 
tecnologia de projeto e do processo construtivo 
francês, tornando-se potenciais multiplicadores 
deste conhecimento no Brasil. 

Dois fatores contribuíram para os resultados 
positivos desta etapa: a experiência da Marinha 
em construção de submarino convencional e, a 
escolha de pessoas profissionalmente maduras, 
com amplo conhecimento na indústria naval. 
“Apesar de semelhantes, as tecnologias alemã 
e francesa apresentam diferenças relevantes 
de concepção e de processos e o objetivo deste 
treinamento na França não foi aprender a 
construir um submarino convencional, pois era 
algo que o Brasil já sabia fazer, mas sim, adquirir 
uma visão diferente deste processo, com um 
rigor de documentação, de controle e de garantia 
de qualidade exigido para um submarino com 
propulsão nuclear, pois o estaleiro da DCNS na 
França adota procedimentos técnicos e parâmetros 
de qualidade únicos para ambas as modalidades 
de embarcação”, expõe o Engenheiro Mecânico 
Nilson de Souza Ribeiro Filho, Fiscal do Contrato 
de Construção de Submarinos Convencionais da 
COGESN.

No Brasil, a construção dos quatro 
submarinos convencionais e do submarino com 
propulsão nuclear prevista, respectivamente, 
nos contratos no 1 e 2 do Prosub está sob a 
responsabilidade da Itaguaí Construções Navais 
(ICN), uma empresa de propósito específico, 
formada pela francesa DCNS e pela brasileira 
Odebrecht Tecnologia e Defesa, na qual a 
Marinha detém uma golden share, que lhe garante 
o poder de veto sob determinadas ações da ICN.  
Estabelecidas as atribuições da ICN, a expertise 
de construção do submarino no Brasil, exclusiva 
da Marinha, somada à tecnologia absorvida 
na França passou a ser transferida para a ICN 
por meio de contratos firmados com a Nuclep 

- empresa estatal brasileira que participou da 
execução dos primeiros submarinos da Marinha - 
e com a Emgepron, empresa pública especializada 
em projetos navais.

“Este foi um mecanismo que encontramos 
para que a ICN pudesse receber um pessoal 
brasileiro já qualificado e não ficasse dependente 
do suporte da DCNS, a sua acionista majoritária”, 
expõe o Engenheiro Nilson, que participou da 
equipe formada pela Marinha para discutir 
as bases dos contratos do Prosub. “A inclusão 
de barreiras impeditivas de contratação deste 
pessoal qualificado na França, especialmente 
por empresas prestadoras de serviços à Marinha 
no Prosub, foi alternativa adotada nos contratos, 
visando assegurar a retenção e a manutenção 
do conhecimento no âmbito do programa. 
Se aposentadas, estas pessoas puderam ser 
contratadas, e muitas o foram por empresas 
envolvidas no Prosub, permanecendo assim, no 
projeto. Em todos estes casos, não tivemos qualquer 
perda de conhecimento ou de treinamento.”

Na Marinha, parte das pessoas treinadas 
na França foi designada para atuar na COGESN 
– Coordenadoria Geral do Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos com Propulsão 
Nuclear, na esfera do acompanhamento da 
construção dos submarinos convencionais. 
Atualmente, essa equipe compõe uma estrutura 
organizacional dividida em três gerências - de 
construção, de qualidade e a fiscal -, as quais 
desenvolvem junto à ICN e à Nuclep, um 
trabalho pró-ativo de supervisão, de orientação e 
eventual correção dos serviços, visando assegurar 
a execução dos submarinos convencionais no 
mesmo padrão de qualidade e de rastreabilidade 
exigido para o submarino com propulsão nuclear.

Segundo o Engenheiro Nilson, Fiscal do 
Contrato, a atribuição da gerência de construção 
é acompanhar e verificar a aplicação da boa 
técnica e dos processos que foram desenvolvidos 

e absorvidos na França; a gerência de qualidade 
realiza um trabalho de garantia da qualidade e 
acompanha toda a documentação gerada ao longo 
do processo; e a fiscalização, por sua vez, realiza a 
gestão contratual e acompanha a execução de toda 
a obra com um foco direcionado para o controle 
do planejamento, ou seja, o desenvolvimento 
presente do Prosub com um olhar no futuro para 
que todas as partes envolvidas no processo fabril 
estejam efetivamente integradas para a garantia 
dos resultados esperados. 

“O trabalho realizado por estes três grupos 
de trabalho nos dá subsídios para uma permanente 
análise da evolução construtiva dos submarinos, 
com o estudo e a introdução de novas alternativas 
e soluções ao longo do processo para que nós, a 
Marinha, e todos os envolvidos, estejamos aptos 
para, no futuro, iniciar e terminar a construção 
do submarino brasileiro com propulsão nuclear”, 
observa Engenheiro Nilson, apontando alguns 
desafios e soluções. Duas linhas de fabricação 
do casco resistente foram criadas, uma operada 
pela Nuclep e outra pela ICN, a fim de minimizar 
os impactos dos ajustes necessários à adaptação 
do projeto francês para a realidade brasileira, 
pertinentes especialmente à cultura, à legislação e 
as alterações já implementadas. 

Em um programa extenso e complexo 
como o Prosub, as dificuldades previsíveis e 
imprevisíveis são inevitáveis. “Aprendemos 
no erro, na dificuldade. E, quando este 
aprendizado ocorre logo no início do processo, 
nossa experiência se expande, tornando-se mais 
valiosa para o nosso objetivo”, avalia Engenheiro 
Nilson. “A Marinha está dando um grande salto 
tecnológico, hoje difícil de ser percebido porque 
não é somente o salto de construção de um 
submarino convencional para um nuclear, mas 
sim, um ciclo muito maior e complexo que é o de 
projetar e construir um submarino com propulsão 
nuclear, 100% projeto brasileiro.”
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A obra do Estaleiro 
de Construção dos submarinos 
do Prosub

O Estaleiro de Construção dos submarinos 
representa a segunda etapa do cronograma de 
construção das instalações do Prosub no Município 
de Itaguaí-RJ. O complexo é composto por várias 
edificações e tem como prédio principal, a Oficina 
de Fabricação de Submarinos, chamada Main Hall, 
localizada na Área Sul do empreendimento.

Logo após o término e entrega das instalações 
da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM), a primeira unidade prevista no Prosub-EBN, 
a Odebrecht iniciou a obra do Estaleiro de Construção. 
Nesta etapa, a experiência obtida anteriormente na 
UFEM possibilitou à Odebrecht melhorias na sinergia 
com a DCNS, a responsável pelo fornecimento de 
informações técnicas para o projeto, conforme contrato 
firmado entre a DCNS e a Marinha, e, consequentemente, 
a ampliação de servir melhor ao cliente.

Paralelamente, os estudos do complexo 
radiológico do Prosub têm sido conduzidos pela 
própria Marinha, cuja obra será iniciada pela Odebrecht 
após a obtenção do licenciamento junto à Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Atualmente, 
já foram entregues o Relatório Preliminar de Análise 
de Segurança (RPAS) e, com o objetivo de intensificar 
o suporte para o desenvolvimento do projeto do 
complexo, a Odebrecht mobilizou uma nova equipe 
de profissionais com larga experiência neste campo, 
composta por engenheiros nucleares. 

Na fase de construção do complexo radiológico, 
alguns pontos específicos relacionados especialmente 
à segurança nuclear do empreendimento serão 
incorporados à obra do estaleiro, entre estes, um controle 
de qualidade mais rigoroso, com procedimentos de 
rastreabilidade de todos os itens e componentes da 
obra.

A obra do Estaleiro de Construção dos Submarinos 
do Prosub representa para a Odebrecht, um importante 
diferencial para o seu portfólio, pois o conhecimento 
adquirido por seus profissionais já está sendo aplicado 
a outros projetos da empresa. No Estaleiro Enseada 
de Paraguaçu, em Maragogipe, estado da Bahia, por 
exemplo, a Odebrecht utilizou muito do aprendizado 
no Prosub-EBN, ao deslocar uma parte da equipe que 
trabalhou na obra de Itaguaí para atuar no projeto de 
Paraguaçu. Estas pessoas, profissionais maduros e 
experientes, alcançaram um estágio mais avançado de 
conhecimento e, paralelamente, qualificaram os seus 
substitutos para o Prosub-EBN, ou seja, jovens talentos 
formados por meio de um processo de renovação e 
crescimento dentro da própria organização.

No Prosub-EBN, vários profissionais formados 
internamente pelo programa ‘Jovens Parceiros’ da 
Odebrecht tiveram oportunidade de ampliar as 
suas experiências e conhecimento e, hoje, atuam em 
diversos setores do empreendimento.“A contribuição 
deste programa é de grande importância não só para o 
jovem, mas para toda a estrutura gerencial e executiva 
da empresa. O objetivo deste e de todos os demais 
programas de formação e qualificação é elevar o nível 
de conhecimento e de capacitação das pessoas por 
meio do treinamento pelo trabalho. E os resultados 
têm sido surpreendentes em todas as esferas, inclusive 
de pessoas locais que foram ascendendo na escala 
da qualificação e hoje ocupam cargos de chefia 
na média liderança no Prosub-EBN e em outros 
contratos da empresa”, expõe Fabio Gandolfo, Diretor 
Superintendente da Odebrecht.

Aspectos como educação, formação e 
qualificação estão diretamente relacionados à maior 
conscientização das pessoas para outras questões 
igualmente importantes e associadas entre si – a 
organização do trabalho, a segurança do trabalho e 
apostura ambiental. Nesse campo, as equipes de Meio 
Ambiente e de Segurança do Trabalho da Odebrecht 
desenvolvem, junto aos colaboradores da obra, um 
permanente trabalho de informação e esclarecimento o 
qual busca demonstrar o papel e a importância de cada 
um no processo de desenvolvimento coletivo e pessoal.

Indiscutivelmente, os investimentos em 
segurança do trabalho, em educação ambiental, em 
qualidade ou capacitação profissional específica, geram 
resultados positivos para todos e, especialmente no 
Prosub-EBN, a Odebrecht busca apoiar as iniciativas 
locais que visam à melhoria profissional de pessoas no 
entorno do empreendimento. 
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