
TECHNO

NEWS

NEWS

NEWS

Ano IV- no 24 - 2015

Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (PROSUB) 

investimentos e desafios 



TECHNO News2 Ano IV - no 24 - 2015

ÍNDICE

Diretor Geral
Ubirajara Xavier da Silva

Diretora Executiva
Maria Angélica Fe. Teixeira

TECHNO NEWS é uma publicação 
produzida pela Santiago Publicações, 
dirigida a profissionais e empresas 
dos setores Energia, Óleo & Gás, 
Petroquímica, Transportes, Aeronáutica, 
Indústrias Químicas, Telecomunicações, 
Agroindústria e Mineração e Metais.

Rua das Gaivotas, 343 - Cidade Jardim 
CEP 38412-138 - Uberlândia - MG
Tel. (21) 3512-9456 / (34) 3238-7673

www.technonews.com.br

Fotos capa:
- PROSUB - EBN
  Créditos nos respectivos textos

Informações:
angelica@technonews.com.br

Assinatura:
assinatura@technonews.com.br

Sugestões e colaborações, enviar via correio ou 
imprensa@technonews.com.br

O conteúdo dos artigos assinados são de responsabilidade 
de seus respectivos autores e não refletem 
necessariamente a opinião da direção do periódico.

4

5

MOBILIDADE
URBANA

O aspecto estratégico 
do PROSUB

PROSUB-EBN - Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas (UFEM)

PROSUB-EBN - Estaleiro de Construção

Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro - 
Estação Jardim Oceânico 

INDÚSTRIA NAVAL 
& DEFESA

Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (PROSUB)
cinco anos de investimentos 
e desafios

A origem
do PROSUB

A transferência
de tecnologia

6 A infraestrutura industrial
do PROSUB

UFEM, a primeira etapa
do PROSUB-EBN

7 O túnel

As obras marítimas
na Área Sul

8
A participação da Marinha
nas obras civis

O Estaleiro
de Construção

Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro

18

19

‘Tatuzão’ chega à 
Estação Jardim de Alah
com solução inédita 
na engenharia brasileira

Arco da Estação Jardim 
Oceânico
começa a ser construído 
na Barra da Tijuca

9
Monitoramento
Ambiental Marinho10
Monitoramento de Correntes 
Marítimas na Baía de Sepetiba12
Qualidade do Ar13
Gerenciamento
de Resíduos Sólidos

Monitoramento 
Veicular

Gerenciamento de Riscos14
Monitoramento 
da Fauna

O Programa
Alimento Justo16
Os benefícios sociais  
do Prosub-EBN17

ESPECIAL
PROSUB-EBN - Meio Ambiente

TECHNO

NEWS

NEWS

NEWS

Ano IV- no 24 - 2015

Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (PROSUB) 

investimentos e desafios 



CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS10

A Toshiba fornece sistemas e equipamentos de alto desempenho e qualidade para o mercado ferroviário. 
Com o emprego de avançadas técnicas de controle e informação, os projetos implantados pela Toshiba, 
nos mais variados países, resultam em uma operação altamente segura, efi ciente e sustentável. A Toshiba 
está adiante no desenvolvimento de novas tecnologias, sempre aperfeiçoando sua linha de produtos para 
oferecer as melhores soluções do mercado.
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TRANSPORTES

TRANSPORTES

Committed to People,

Committed to the Future.

Tração;
Alimentação elétrica auxiliar;
Ar condicionado;
Informação / Segurança de trem;
Locomotiva.

SISTEMAS DE MATERIAL RODANTE

SCADA;
Eletrifi cação CA;
Eletrifi cação CC.

SISTEMAS DE ENERGIA

Controle de tráfego de trem;
Planejamento de transporte;
Controle de sinalização;
Facility SCADA;
Gerenciamento de material rodante.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

REFERÊNCIAS AMÉRICA DO SUL

Metrô São Paulo – Linha 5
Subestação Primária (01);
Subestações Retifi cadoras 1,5kVcc 
(14) e Auxiliares (14);
Catenária Rígida (~11km) e 
Convencional (~18km).

Metrô São Paulo – Linha 1
Motores de Tração 750Vcc (156 carros).

Metrô Rio de Janeiro – Linha 4
Subestação Primária GIS (01) .

BRASIL

SOLUÇÕES

Metrôs Trens suburbanos Trens de alta velocidade Locomotivas

Central
Sistemas de Tração 3kVcc, 
Inversores Auxiliares (480 carros) e 
Sistemas de Monitoramento (400 carros). 

Metrô de Salvador
Sistemas de Tração 3kVcc e 
Inversores Auxiliares (24 carros). 

RFFSA/CBTU – Rio de Janeiro
Subestações Retificadoras  3kVcc (17);
Motores de Tração 3kVcc (394/270 carros).

ARGENTINA
Sarmiento/Mitre - Buenos Aires   
Sistemas de Tração 800Vcc (405 carros).

CBTU/EFS – São Paulo
Motores de Tração 3kVcc (196/30 carros);

Trensurb
Motores de Tração 3kVcc (100 carros).

Urquiza
Sistemas de Tração 600Vcc (128 carros);
Subestações de Tração  600Vcc (03).

A Toshiba fornece sistemas e equipamentos de alto desempenho e qualidade para o mercado ferroviário. Com o emprego de avançadas 

técnicas de controle e informação, os projetos implantados pela Toshiba, nos mais variados países, resultam em uma operação altamente 

segura, eficiente e  sustentável. A Toshiba está adiante no desenvolvimento de novas tecnologias, sempre aperfeiçoando sua linha de produtos 

para oferecer as melhores soluções do mercado.

Desenvolvimento e

segurança

VENEZUELA
IAFE Caracas                                                                      

EFE
Ar Condicionado (60 carros).

CHILE

Roca
Subestações de Tração 25kVca (04).

Sistemas de Tração 25kVca (104 carros), 

Inversores Auxiliares, Sistemas de 

Monitoramento e Ar Condicionado (104 carros) .

Subestações Auxiliares (14)
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Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (PROSUB), 

cinco anos de investimentos e desafios

Vista aérea da Área Sul do empreendimento PROSUB-EBN em Itaguaí-RJ

Ano IV - no 24 - 2015

Um empreendimento de longo prazo, com grande complexidade técnica e tecnológica, 
e constantes desafios estratégicos, econômicos e sociais. Iniciada em setembro de 2010, 

as obras de infraestrutura industrial já concluíram importantes etapas, o que possibilitou, inclusive, 
o início da construção dos primeiros submarinos convencionais previstos no PROSUB

O aspecto estratégico do PROSUB

O Brasil possui uma costa com de 8.500 km, 
uma das mais extensas do mundo, e uma ampla e 
diversificada rede fluvial que abriga 12% de toda a 
água doce do planeta. Mais de 90% das reservas de 
petróleo e do gás brasileiro está sob o mar em uma 
área com cerca de 4,5 milhões de km2, denominada 
Amazônia Azul, cujo leito marinho e subsolo 
reúnem incontáveis recursos minerais e biológicos. 
Nesta extensa área oceânica, trafega cerca de 95% do 
comércio exterior brasileiro, movimentando mais de 
40 portos nacionais nas atividades de importação e 
exportação.  

Hoje e cada vez mais no futuro, o controle, o 
monitoramento e a proteção destas áreas e de seus 
recursos são fundamentais para o desenvolvimento 
soberano do Brasil. A expansão econômica do País, 
advinda da exploração e utilização dos recursos 
marítimos, está diretamente relacionada à capacidade 
nacional de apoiar e proteger tais atividades, assim 
como a salvaguarda da vida humana no mar e a 
proteção do meio ambiente marinho. Para tanto, são 
necessários investimentos visando o incremento das 

capacidades operacionais da Marinha do Brasil, por 
meio do emprego de meios navais e tecnologias de 
última geração, que permitam uma atuação ampla 
e eficaz daquela Força no cumprimento de suas 
atribuições principais e subsidiárias nas Águas 
Juridicionais Brasileiras, conforme previsto na 
Constituição Federal e diplomas legais decorrentes. 

Neste contexto, assegurar que a Marinha 
tenha capacidade crível de ações de submarinos 
é essencial. O submarino, dentre todos os meios 
navais, apresenta uma vantagem única, que é a sua 
capacidade de ocultação, possuindo, assim, um dos 
grandes fatores de uma força naval: o elemento 
surpresa. Isto decorre de que a propagação acústica, 
no meio líquido, é extremamente complexa. 
Depende de inúmeros fatores como temperatura, 
pressão e salinidade, obedecendo, dessa forma, a 
determinados padrões em que, muitas vezes, são 
geradas grandes “zonas de sombra”, onde o som 
não se propaga com intensidade apreciável, o que 
permite ao submarino confundir-se com o meio 
ambiente em que opera, preservando sua ocultação. 

Isto pode ser corroborado pela constatação 
que, desde a Grande Guerra, testemunhamos 

o crescimento da relevância do emprego dos 
submarinos nos conflitos armados e como meios 
fundamentais na condução estratégica de diversos 
países.

Nos submarinos convencionais, a fonte de 
energia decorrente do funcionamento dos conjuntos 
de motores diesel, acoplados a geradores elétricos, 
é denominada como “diesel-elétrica”. A energia 
por eles gerada é, então, armazenada em extensas 
bancadas de baterias. Além de atender a todas 
as demandas de consumo de energia elétrica de 
bordo, a energia gerada é distribuída para um 
Motor Elétrico de Propulsão (MEP), que aciona um 
eixo com um hélice, garantindo o deslocamento 
do submarino. Para garantir a navegação durante 
um longo período, a capacidade de ocultação tem 
que ser periodicamente interrompida, uma vez 
que é indispensável, em determinados intervalos, 
recarregar as baterias. Para tanto, o Submarino 
necessita posicionar-se logo abaixo da superfície 
do mar, na profundidade denominada como "cota 
periscópica" e, por meio de um sistema especial, 
denominado “esnorquel”, expõe um mastro para 
aspiração do ar atmosférico, possibilitando o 
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funcionamento dos motores dos grupos motores 
diesel - geradores para recarregar suas baterias, 
além de possibilitar a renovação do ar ambiente. 
Nessa ocasião, em função das seções de mastros que 
ficam expostas acima d’água, o Submarino torna-se 
vulnerável, podendo ser detectado pelos radares de 
aeronaves e navios, ou mesmo visualmente. Para 
limitar tal exposição, devem economizar energia ao 
máximo, o que lhes limita a mobilidade. Por isso, 
são empregados segundo uma estratégia de posição, 
isto é, são posicionados em uma área limitada, onde 
permanecem em patrulha, a baixa velocidade. A 
dependência do ar atmosférico para o recarregamento 
das baterias e a sua baixa mobilidade são as grandes 
limitações dos submarinos convencionais. 

Para os submarinos com propulsão nuclear, 
a fonte de energia é um reator nuclear, cujo calor 
gerado vaporiza a água, possibilitando o emprego 
desse vapor em turbinas. Dependendo das 
características de cada planta propulsora de um 
submarino, suas turbinas podem acionar geradores 
elétricos ou o próprio eixo propulsor. 

Diferentemente dos submarinos 
convencionais, os com propulsão nuclear dispõem 
de elevada mobilidade, fator importante para 
sua ocultação, devido à profundidade das águas 
oceânicas. Por possuírem fonte virtualmente 
inesgotável de energia e poderem desenvolver 
altas velocidades por tempo ilimitado, superiores à 
velocidade dos navios de guerra de superfície, são 
capazes de cobrir rapidamente áreas geográficas 
consideráveis, sendo empregados segundo 
uma estratégia de movimento. Em face dessas 
características, podem chegar a qualquer lugar 
em relativo pouco tempo, o que, na equação do 
oponente, significa poder estar em todos os lugares 
ao mesmo tempo. 

O submarino com propulsão nuclear é um 
dos principais meios de vigilância se considerarmos 
as inúmeras riquezas existentes em nossas águas. 
Mais de 90% do nosso petróleo são extraídos do mar. 
Da mesma forma, mais de 95% do nosso comércio 
exterior são transportados por via marítima. Ou 
seja, a extensa área oceânica, adjacente ao continente 
brasileiro, que costumamos chamar de “Amazônia 
Azul”, contém, na imensidão da massa líquida e do 
vasto território submerso, milhões de quilômetros 
quadrados de incalculáveis bens naturais, 
biodiversidade e também vulnerabilidade, em tudo 
comparável à “Amazônia Verde”. 

A origem do PROSUB

A Estratégia Nacional de Defesa, aprovada 
por meio do Decreto no 6.703, de 18 de dezembro 
de 2008, estabelece que "o Brasil contará com força 
naval submarina de envergadura, composta de 
submarinos convencionais e com propulsão nuclear, 
devendo manter e desenvolver sua capacidade de 
projetar e de fabricar tanto submarinos de propulsão 
convencional, como de propulsão nuclear, buscando 
os investimentos e as parcerias necessárias para o 
sucesso do empreendimento".  

Dentro desse contexto, a Marinha do 
Brasil desenvolve dois programas, o Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) o 
Programa Nuclear da Marinha (PNM).
a) o PNM, a cargo do Centro Tecnológico da Marinha 
em São Paulo (CTMSP), ligado ao Programa Nuclear 
Brasileiro (PNB), que engloba a nacionalização 
completa, o desenvolvimento em escala industrial 
do ciclo de combustível nuclear e a tecnologia de 
construção de reatores, para uso exclusivo do Brasil.
b) o PROSUB, gerenciado pela Coordenadoria-Geral 
do Programa de Desenvolvimento de Submarino 
com Propulsão Nuclear (COGESN) que e tem como 
missão primordial viabilizar a construção de quatro 
submarinos convencionais e o desenvolvimento e a 
construção do primeiro submarino com propulsão 
nuclear.

Na França, as tecnologias sensíveis de defesa 
permanecem sob controle do Estado. Desta maneira, 
as contratações do PROSUB foram precedidas 
de atos celebrados entre as autoridades dos dois 
países, definindo os limites desses fornecimentos e 
estabelecendo seu processo de supervisão. Foram, 
então, assinados, em 23 de dezembro de 2008, os 
seguintes documentos: 
- a Parceria Estratégica entre o Brasil e a França, 
firmado pelos respectivos Presidentes, prevendo 
cooperação na área de defesa, em particular na área 
de submarinos, entre outras;  
- o Acordo, entre os dois países, na área de 
submarinos, firmado pelos respectivos Ministros de 
Defesa; 
- o Arranjo Técnico, entre os Ministérios da Defesa 
do Brasil e da França, firmado pelos Comandantes 
das Marinhas desses países, relativo à concepção, 
construção e comissionamento técnico de 
submarinos; e 
- o Contrato Principal, relativo à Transferência 

de Tecnologia e Prestação de Serviços Técnicos 
Especializados, destinados a capacitar a MB a 
projetar e construir Submarinos Convencionais e 
com propulsão Nuclear, não havendo transferência 
de tecnologia na área nuclear. 

Para a execução do escopo contratado, foram 
assinados sete contratos comerciais com as empresas 
partícipes do PROSUB, gerenciados pela COGESN.

A transferência de tecnologia

O PROSUB compreende três grandes 
empreendimentos modulares, sendo eles, a 
construção de uma infraestrutura industrial e de 
apoio para construção, operação e manutenção dos 
submarinos, a construção de quatro submarinos 
convencionais e o projeto e a construção do 
submarino com propulsão nuclear, tendo como base 
principal a transferência de tecnologia, exceto na 
área nuclear, a nacionalização de equipamentos e 
sistemas e a capacitação de pessoal. 

O processo de Transferência de Tecnologia 
envolve três etapas: cursos de capacitação, 
treinamento realizando obra (“On Job Training”) e 
assistência técnica.

A Transferência de Tecnologia está sendo 
realizada através de capacitação de engenheiros 
e técnicos, civis e militares, nas áreas do projeto 
e construção de submarinos; desenvolvimento 
de sistema de controle integrado da plataforma; 
desenvolvimento de sistema de combate; e 
assistência técnica durante a construção dos 
submarinos convencionais, o projeto e a construção 
do submarino com propulsão nuclear.

Com a capacitação dos nossos técnicos e 
engenheiros no projeto e construção do submarino 
convencional, teremos a competência técnica 
necessária para desenvolver os projetos futuros dos 
nossos submarinos. 

O processo de Nacionalização com base em 
Transferência de Tecnologia prevê a fabricação, 
no País, de vários equipamentos e sistemas dos 
submarinos convencionais e com propulsão nuclear, 
sendo muitos deles com alto teor tecnológico e 
com possibilidade de aplicação em outros setores 
industriais, o que elevará o patamar tecnológico 
das empresas brasileiras, capacitando-as para 
alcançarem, no futuro, uma posição independente e 
competitiva no mercado e possibilitará a geração de 
mais empregos. 

Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM) do Complexo Industrial do PROSUB-EBN em Itaguaí-RJ
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O projeto é dividido em três 
áreas distintas: a Área Sul na praia 
de Itapuca, destinada às instalações 
industriais dos Estaleiros de Construção 
e Manutenção, Complexo Radiológico e 
da Base Naval; a Área Norte, onde serão 
construídas as instalações de apoio 

para os Estaleiros e para a Base Naval e 
a Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas (UFEM). As áreas Sul e 
Norte estão interligadas por um túnel 
de 703 metros de extensão, construído 
através do morro para menor impacto 
ambiental.

O acordo prevê ainda a transferência de tecnologia para o 
projeto e construção da infraestrutura industrial (UFEM e EBN), 
além de assistência técnica durante a sua construção.

Esse processo gera condições para um expressivo 
arrasto tecnológico e social no País e propicia um incentivo 
ao desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID). Além 
disso, o PROSUB trouxe benefícios socioambientais para o 
Município de Itaguaí, onde está sendo instalada a infraestrutura 
industrial do programa.

A infraestrutura industrial do PROSUB

A reunião em um só projeto de uma estrutura industrial 
de estaleiros, uma base naval militar e instalações específicas de 
uso nuclear, implicou na necessidade de elaboração de inúmeros 
estudos prévios para a escolha da área, a elaboração do projeto, 
o licenciamento, a implantação e a execução da obra. 

Entre as diversas áreas prospectadas, a Baía de Sepetiba 
foi o local escolhido pela Marinha por apresentar condições 
propícias para a implantação do PROSUB. Ressalta-se a 
existência de águas abrigadas e profundas para maior segurança 
da instalação e movimentação de navios de grande porte; a 
proximidade com a Base Aérea de Santa Cruz, rodovia BR-
101, arco rodoviário e do Porto de Itaguaí; a existência de uma 
área industrial local em plena expansão na qual está instalada 
a NUCLEP, local de fabricação das seções dos cascos dos 
submarinos; a proximidade com os pólos industriais do Rio de 
Janeiro e de São Paulo e com centros urbanos, favorecendo a 
qualificação e a contratação de mão de obra local.

Tais condições geográficas e estratégicas foram 
encontradas na Ilha da Madeira no Município de Itaguaí, Rio de 
Janeiro, onde desde agosto de 2010, estão sendo conduzidas as 
obras do PROSUB, cuja estrutura dos Estaleiros, da Base Naval 
e Complexo Radiológico (EBN) ocupará uma área de 610 mil m2, 
com 300 mil m2 de área construída.

UFEM, a primeira etapa 
do PROSUB-EBN

Inaugurada em março de 2013, 
a Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas (UFEM) ocupa uma área de 
96 mil m2, ao lado da NUCLEP, próxima 
da Rodovia Rio-Santos, destinada à 
fabricação de componentes e instalação 
das estruturas internas das seções e 
subseções do submarino.  A Unidade 
possui 57 mil m2 de área construída, 
composta pelas edificações do Prédio 
Principal, Almoxarifado e mais 13 
oficinas.

A obra da UFEM teve início 
em 2010 com a cravação de estacas e 
construção das cintas estruturais e da 
laje do piso das edificações. No ano 
de 2011, a superestrutura dos edifícios 
avançou rapidamente e já nos primeiros 
meses de 2012, toda a estrutura de obras 
civis do prédio do almoxarifado havia 
sido concluída, bem como as laterais no 
prédio principal, possibilitando o início 
da montagem das pontes rolantes; das 
edificações da área administrativa, o 
avanço da cobertura e os serviços de 
acabamento interno e externo. No final 
de 2012, grande parte da UFEM já estava 
prontificada para a entrega à Marinha.

Ano IV - no 24 - 2015

Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM) do Complexo Industrial do PROSUB-EBN em Itaguaí-RJ (novembro 2012)

Esquema de implantação do PROSUB-EBN em Itaguaí-RJ

Fases da obra da UFEM - à esquerda, abril 2012; acima, julho 2012

INDÚSTRIA NAVAL &DEFESA

Co
mu

nic
aç

ão
 P

RO
SU

B-
EB

N
Co

mu
nic

aç
ão

 P
RO

SU
B-

EB
N

Co
mu

nic
aç

ão
 P

RO
SU

B-
EB

N

Di
vu

lga
çã

o 



TECHNO News 7

O túnel

As Áreas Sul e Norte do 
PROSUB-EBN são interligadas por um 
túnel de 703 metros de comprimento 
e 14 metros de diâmetros, construído 
através do morro que separa as duas 
áreas e escavado simultaneamente 
pelas duas extremidades.

As dimensões do túnel foram 
determinadas a partir das necessidades 
de transporte das peças do submarino 
das unidades fabris UFEM e NUCLEP 
para o Estaleiro de Construção.

Nesta obra, o uso de tecnologia 
de ponta e equipamentos de última 
geração permitiu a realização de 
um minucioso estudo da geologia 
do maciço, bem como a avaliação e 
o controle de riscos de cada trecho 

de escavação. Nesta obra, diversas 
técnicas de segurança e ações 
preventivas foram adotadas com o 
objetivo de assegurar a integridade da 
obra e evitar transtornos à vizinhança 
com as explosões e vibrações. 
Entre estas técnicas, destacam-se, 
o uso de sismógrafos no controle 
da intensidade das detonações e 
dos tremores; o uso de barreira de 
segurança com telas metálicas, cintas 
de borracha e uma camada de terra com 
2 metros de espessura para impedir 
a projeção de fragmentos de rocha 
para além do limite de segurança; a 
proteção da encosta contra eventuais 
deslizamentos com a construção de 
cortinas atirantadas na parte superior 
do morro; e o isolamento da área de 
segurança em um raio de 100 metros. As obras marítimas 

na Área Sul

Os Estaleiros e a Base Naval 
ocuparão uma área de 383 mil m2 

avançada sobre o mar com dois píeres 
e duas docas secas com 140 metros. A 
preparação desta área para a construção 
de toda a estrutura física requereu um 
extenso trabalho de dragagem do fundo 
da Baía de Sepetiba, para a obtenção de 
um calado de 12 metros e a construção 
de enrocamentos de contenção.

Na Baía de Sepetiba, a dragagem 
de aproximadamente 8,5 milhões de m3 

de sedimentos, composto de argila mole, 
partiu de um minucioso levantamento 
da área, em face da presença de metais 
pesados, acima dos limites toleráveis, 
provenientes da operação no passado da 
indústria metalúrgica Ingá, desativada 
há anos nesta região de Itaguaí.  

As sondagens e a coleta de 
amostras do solo possibilitaram o 
mapeamento da área com a exata 
localização dos bolsões contaminados. 
Em seguida, as análises laboratoriais 
do solo permitiram a sua classificação 
entre contaminado e não-contaminado. 
Além dos ganhos em tempo e custo 
da dragagem, este mapeamento 
possibilitou a retirada e destinação 
adequada de cada tipo de sedimento.

O material dragado classificado 
como sedimento de argila mole, 
impróprio para aterro hidráulico e não 
contaminado, foi descartado em mar 
aberto, em uma área externa à Baía 

de Sepetiba, autorizado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais (IBAMA) para este 
tipo de descarte. O material dragado 
contaminado foi armazenado em 
GEOTUBES, posicionados em terra 
firme, na Área Sul do empreendimento, 
proporcionando uma destinação final 
ambientalmente adequada, no "estado 
da arte".

Entre as obras marítimas 
realizadas na Área Sul destacam-se: as 
obras no mar com os cais estaqueados, 
o enrocamento de contenção e cerca de 
6,5 milhões de m3 de aterros hidráulicos; 
e, as obras em terra, com os cais em 
paredes diafragmas e as docas 1 e 2. 
Em face do enquadramento de algumas 
destas estruturas na Classe 1, ou seja, 
que possuem alguma implicação 
nuclear, diversos parâmetros especiais e 
diferenciados de garantia da qualidade 
foram adotados nas obras marítimas 
do PROSUB, visando à obtenção de 
elevados níveis de segurança e de 
confiabilidade necessários às estruturas 
classificadas como nucleares.

Equipamentos de última geração 
foram mobilizados para a execução 
das obras marítimas, imprimindo 
produtividade e segurança nos 
trabalhos, entre estes: 6 pórticos 
rolantes; 7 guindastes de grande 
capacidade; 10 flutuantes de 900 
toneladas; 4 rebocadores; 4 barcos 
de apoio; 3 martelos hidráulicos; um 
martelo vibratório; e 6 dragas, sendo 5 
de grande porte, variando de 11.000 a 
18.000 m3 de cisterna. 
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Obras marítimas na Área Sul - acima e ao lado, agosto 2013

Obras marítimas na Área Sul - acima, junho 2012; abaixo, novembro 2012

Túnel com 
703 metros de 
comprimento 
interligando 
as áreas Sul 
e Norte do 
PROSUB-EBN - 
junho 2012
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O Estaleiro 
de Construção

O PROSUB é empreendimento de 
longo prazo e cada etapa encerra grande 
complexidade técnica e tecnológica. 
Nos três primeiros anos de atividade em 
Itaguaí toda a infraestrutura marítima 
do projeto - a dragagem, o enrocamento, 
o aterro hidráulico e os cais para 
os submarinos convencionais – foi 
executada, possibilitando então, o início 
da obra do estaleiro de construção. E, na 
sequência, a construção do Estaleiro de 
Manutenção, da Base Naval e por fim, 
do Complexo Radiológico com todas as 
instalações necessárias para o manuseio 
do combustível nuclear e a manutenção 
do submarino com propulsão nuclear.

Portanto, na Área Sul, a obra das 
instalações convencionais do PROSUB 
inclui: 

- a construção dos prédios de 
apoio que junto com o Estaleiro de 
Construção formam um complexo 
industrial com 29 mil m2 e capacidade 
para construir, simultaneamente, dois 
submarinos convencionais ou, um 
convencional e um com propulsão 
nuclear; 

- a Base Naval, com diversas 
edificações, notadamente aquelas 
destinadas aos simuladores para 
a capacitação das tripulações dos 
submarinos. 

- as obras marítimas para a 
instalação do shiplift (o elevador de 
embarcações) e execução dos píeres e 
docas, com capacidade de atracação para 
11 submarinos, sendo 8 convencionais 
e 3 com propulsão nuclear, além de 
embarcações de apoio;

- a construção do Estaleiro 
de Manutenção e, posteriormente, a 
conclusão dos demais prédios da Base 
Naval.

O Prédio Principal do Estaleiro de 
Construção, inaugurado em dezembro 
de 2014, compreende um conjunto 
de áreas industriais, administrativas 
e de apoio, destinado às atividades 
de integração das seções e subseções 
dos submarinos fabricadas e pré-
montadas na UFEM e na NUCLEP. Sete 
edificações compõem o complexo: o 
prédio principal, duas oficinas, paiol de 
equipamentos portáteis, subestação da 
fabricação, prédio de apoio a fabricação 
e uma área administrativa.

Dimensionado para abrigar 
a construção do submarino com 
propulsão nuclear, o Prédio Principal é 
um edifício de grandes proporções com 
números que impressionam tanto no 
campo da engenharia civil, assim como, 
da industrial. 

A edificação do prédio principal, 
local a ser realizada a montagem do 
submarino, possui uma área construída 
de 6.795 mil m2 – 35 metros de largura, 
160 metros de comprimento e 46,35 
metros de altura.

No primeiro ano, de abril de 2013 
a maio de 2014, a obra se concentrou 
na execução da fundação; a partir daí, 
a etapa da superestrutura dos pilares, 
vigas e cobertura; na sequência, 
o fechamento lateral de telhas, os 
acabamentos internos e o término do 
corredor técnico, que compreende um 
conjunto de salas distribuídas em dois 
níveis de laje, construído no interior 
do Prédio Principal, em uma das 
extremidades do edifício, destinado ao 
uso da equipe técnica responsável pela 
construção dos submarinos.

A participação da Marinha 
nas obras civis

Todas as atividades inseridas no escopo de 
obras civis do Estaleiro e Base Naval do PROSUB 
são acompanhadas e fiscalizadas pela Marinha 
por meio da COGESN e Diretoria de Obras Civis 
(DOCM), órgão responsável pelas obras da MB 
em todo o País.  

Por se tratar de uma obra de grandes 
proporções, envolvendo diversas especialidades 
da engenharia conduzidas simultaneamente 
– obras civis prediais e industriais; túnel; 
dragagem; obras marítimas; entre outras – a 
DOCM criou uma assessoria específica composta 
por oficiais e especialistas da Diretoria, dedicados 
integralmente às obras em Itaguaí, e buscou 
ainda, o apoio da assessoria externa da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Brasileiro de 
Engenharia de Custos (IBEC).

O contrato estabelecido entre a DOCM e 
a FGV prevê a consultoria técnica, formada por 
especialistas em diversas áreas da Engenharia, no 
monitoramento de conformidades dos projetos 
e da execução das obras civis. Já com o IBEC, os 
serviços acordados compreendem análises dos 
custos das obras civis e da conformidade destes 
com o orçamento do projeto, além da verificação 
do projeto em relação às normas da Marinha.
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Fases da obra 
do Prédio Principal do 

Estaleiro de Construção: 
acima, abril 2104; 

ao lado, setembro 2014; 
abaixo, novembro 2014
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Resultados do Plano Básico Ambiental

O processo de licenciamento 
ambiental do PROSUB-EBN, 
correspondente à implantação 
do Complexo Naval de Itaguaí 

– constituído pelo “Estaleiro e Base 
Naval para Construção de Submarinos 
Convencionais e de Propulsão Nuclear” 
(EBN), situado na Ilha da Madeira, e pela 
“Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas” (UFEM), situada ao lado da 
NUCLEP – possui peculiaridades distintas 
dos demais empreendimentos da região, por 
envolver amplas atividades de obras civis, 
industriais, marítimas, de infraestrutura e 
nucleares. 

O licenciamento ambiental do EBN 
vem sendo conduzido pelo Núcleo de 
Licenciamento Ambiental Federal do Rio 
de Janeiro (NLA/RJ), do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). Atualmente, o 
EBN encontra-se na fase de sua Licença 
de Instalação (LI), considerando o 
empreendimento como um todo. A Licença 
de Operação (LO) do EBN, no entanto, 
deverá ser concedida por fases, na medida 
em que forem concluídas as obras do 
Estaleiro de Construção, do Estaleiro de 
Manutenção, da Base Naval e do Complexo 
Radiológico, respectivamente.

Quanto à UFEM, o seu licenciamento 
ambiental encontra-se sob a alçada da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Itaguaí, a qual já expediu a Licença de 
Operação (LO) dessa Unidade fabril.

Os estudos minuciosos da flora, 
da fauna e dos aspectos socioeconômicos 
reunidos no Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) do EBN, elaborado em 2009, 
permitiram um diagnóstico das condições 
iniciais da região, com a identificação dos 
pontos com maior potencial de  impacto do 
empreendimento e a definição dos principais 
parâmetros para a elaboração do Plano 
Básico Ambiental (PBA), contemplando 
diversos projetos, subprojetos e ações.

Assim, o PBA estabelece, entre 
outros, programas de monitoramento 
ambiental, medidas de controle e/ou 
mitigadoras, bem como contrapartidas 
socioeconômicas aos impactos gerados pela 
implantação do empreendimento na região.

Desde setembro de 2010, data de 
início da implantação dos canteiros de 
obras em Itaguaí e das atividades de 
dragagem inerentes ao empreendimento, 
os programas previstos no PBA têm sido 
observados, com a emissão periódica de 
relatórios ao IBAMA. 

Decorridos quatro anos do início 
das obras de implantação do EBN, são 
apresentados a seguir, os resultados obtidos 
em alguns dos principais programas do PBA, 
promovidos pela Marinha e executados pela 
própria Marinha, pela Construtora Norberto 
Odebrecht (no âmbito do Contrato de 
construção do EBN) e por empresas por ela 
subcontratadas, relativos ao monitoramento 
ambiental e responsabilidade social do 
empreendimento. g

O processo de licenciamento ambiental do PROSUB-EBN, correspondente à implantação do Complexo Naval 
de Itaguaí – constituído pelo “Estaleiro e Base Naval para Construção de Submarinos Convencionais e de Propulsão 

Nuclear” (EBN), situado na Ilha da Madeira, e pela “Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas” (UFEM), 
situada ao lado da NUCLEP – possui peculiaridades distintas dos demais empreendimentos da região, 

por envolver amplas atividades de obras civis, industriais, marítimas, de infraestrutura e nucleares. 

(1) Base Naval - Área Sul
(2) Estaleiro de Construção
(3) Estaleiro de Manutenção
(4) Complexo Radiológico

À esquerda, 
Área Sul do 
PROSUB-EBN; ao 
centro, Área Norte; 
abaixo, UFEM

Fotos e imagens do Especial: 
Prosub-EBN / MB

prosub-ebn
meio ambiente
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Monitoramento Ambiental Marinho

A zona costeira do Estado do Rio de 
Janeiro é um exemplo de espaço repleto 
de contrastes, uma vez que ao longo 
do seu litoral podemos distinguir áreas 

que retratam diferentes formas de ocupação. A 
partir daí, percebe-se que os níveis de urbanização 
e adensamentos populacionais encontrados são um 
reflexo das atividades desenvolvidas e o ambiente 
na maioria dos casos torna-se um espelho dos 
diferentes tipos de pressão a que está submetido.

A Baía de Sepetiba, que limita a área de 
instalação do EBN, é reconhecida como um dos 
locais do litoral brasileiro com grande incidência de 
contaminação por metais pesados. A presença desses 
metais pesados está associada, principalmente, a 
passivos ambientais provenientes de indústrias que 
atuaram no passado na região.

Assim, por ocasião do EIA, foram realizados 
estudos para analisar a qualidade dos sedimentos 
de fundo a serem removidos no entorno do 
empreendimento, tendo em vista que para a 
instalação do EBN foi identificada a necessidade 
de proceder-se a dragagem da área marítima que 
seria posteriormente aterrada, por seu fundo ser de 
argila mole (solo inadequado para as fundações do 
empreendimento). Posteriormente, foi promovido 
um aterro hidráulico dessa área, com areia de boa 
qualidade para solo. As análises realizadas no EIA, 
observando os preceitos da Resolução CONAMA 
nº 344/2004, revelaram um passivo ambiental 
constituído por diversos bolsões de contaminação, 
principalmente por zinco, cádmio, níquel e chumbo, 
apresentando características de qualificação como 
adversos à biota.

Por iniciativa da Marinha, na obra de 
dragagem em questão foi utilizada a tecnologia no 
“estado da arte” para a destinação desse passivo, 
correspondente à metodologia de emprego de 
Geotubes, contratada junto à empresa Allonda 
Geossintéticos. Essa metodologia consiste no 
bombeamento do sedimento dragado contaminado 
para acondicionamento em bolsas de geotêxtil, 
fabricadas em polipropileno de alta resistência. 
O processo promove um pré tratamento químico 
empregando floculantes e coagulantes, na própria 
linha de recalque da dragagem, sem contato com o 
meio ambiente, em conjunto com uma adequação 
do pH do sedimento dragado, permitindo o 
confinamento dos metais contaminantes por meio 
da retenção dos sedimentos contaminados nos 
geotubes e a filtração e drenagem da água, através 
da membrana de geotêxtil dos geotubes.

Os efluentes drenados foram analisados 
periodicamente, para efeito de atestação da ausência 
de contaminantes. Ao atingirem a um grau de 
desidratação determinado, as unidades Geotubes 
tiveram seus flanges de entrada tamponados, ficando 
então preparados para receber posteriormente um 
sobre aterro, conforme estabelecido no projeto.

Como resultado das obras de dragagem do 
EBN foram removidos do fundo da Baía de Sepetiba, 
na área de influência direta do empreendimento, 
182.060 m³ de sedimentos contaminados com metais 
pesados, cujo material foi devidamente confinado 
em geotubes posicionados em terra firme, sem 
contato com o meio ambiente.

Simultaneamente, um amplo Programa 
de Monitoramento Ambiental encontrava-se em 
andamento desde janeiro de 2011. Inclusos neste, 
o Monitoramento da Qualidade da Água, o qual 
abrange aspectos físico-químicos e de poluição 
marinha a partir de coletas e análises semanais de 
amostras de água em diferentes pontos da Baía de 
Sepetiba, e o Monitoramento da Biota Aquática, 
com foco na dinâmica dos diferentes grupos de 
organismos marinhos no entorno da instalação do 

empreendimento. Os dois programas vêm sendo 
desenvolvidos pelo Instituto de Estudos do Mar 
Almirante Paulo Moreira (IEAPM), por meio de 
atividades de diagnóstico da saúde do ecossistema 
marinho na região adjacente ao empreendimento 

Para a realização do Monitoramento da 
Qualidade da Água são coletadas amostras 
semanais de água do mar em 4 pontos adjacentes 
ao empreendimento e em 1 Ponto Controle, para 
a determinação das condições da água (pH, 
temperatura, salinidade, potencial de oxi-redução 
(Eh), oxigênio dissolvido, turbidez, sólidos 
dissolvidos totais, coliformes termotolerantes e 
carbono orgânico total) e avaliação dos padrões 
da água (metais pesados, BTEX, PCBs, nutrientes, 
cianeto, fluoreto, sulfeto e toxafeno), de acordo 
com o preconizado pela Resolução CONAMA nº 
357/2005.

Dentre os principais elementos monitorados, 
chamam a atenção os metais pesados, que são 
reconhecidamente os maiores poluentes da Baía 
de Sepetiba e que passaram por consideráveis 
oscilações, onde é possível observar um decréscimo 
em suas concentrações. É importante observar que 
os resultados obtidos expressam as condições e 
padrões da qualidade da água no momento da 
coleta. 

A partir dos dois primeiros anos de 
monitoramento, alterações para alguns metais já 
puderam ser visualizadas.

No período seguinte, entre Ago-Set/13 e 
Ago-Set/14, Chumbo, Níquel e Cádmio não foram 
detectados em nenhuma das amostras analisadas. 
Zinco e Cobre, quando detectado, apresentaram 
concentrações máximas de 0,05 mg.L-1 e 5,1 mg.L-
1, respectivamente. Urânio, quando detectado não 
ultrapassou a máxima de 0,39 mg.L-1, todos valores 
inferiores à máxima concentração permitida na RC 
375/2005.

 Entre todos os parâmetros físico-químicos 
analisados, poucos são considerados críticos, 
tais como o oxigênio dissolvido, coliformes 
termotolerantes, fósforo total e ferro dissolvido. No 
entanto, estes parâmetros estão ligados à ocupação 
urbana e fontes de esgoto doméstico, com valores 
elevados no ponto de controle (PC), inclusive. 
Portanto, as flutuações nas concentrações desses 
parâmetros não demonstram ser decorrentes da 
construção do empreendimento e sim um reflexo 
das condições ambientais da Baía de Sepetiba, que 
possui intensa contribuição, pelo aporte fluvial, de 
efluentes domésticos sem saneamento básico das 
cidades em seu entorno, que lançam o esgoto in 
natura diretamente nas águas dos rios ou na própria 
baía.

Neste estudo, comparando-se os resultados 
das análises com informações obtidas de trabalhos 
anteriores ao início das obras, foi possível constatar 
que, até o momento, as concentrações obtidas 
se encontram em níveis inferiores daquelas já 
observadas. Isso sugere que o ambiente não tem 
recebido novas cargas ou despejos desses metais, 
que possam contribuir para uma degradação nas 
condições atuais, tampouco que as obras do EBN 
não estão influenciando negativamente a qualidade 
da água na baía.

Tal afirmativa é também justificada pelo fato 
das concentrações registradas nos pontos adjacentes 
ao empreendimento serem encontradas, em muitos 
casos, no ponto de controle (PC), descaracterizando 
uma possível influência do empreendimento na 
qualidade ambiental.

A partir das campanhas de monitoramento da 
biota aquática realizadas, os resultados obtidos não 
têm demonstrado discrepâncias quando avaliados 
de acordo com os grupos que compõem a base da 

Disposição de unidades de Geotubes na Área Sul

Membrana de geotêxtil em fase de drenagem da água

Interior da Unidade de Dosagem 
de Polímero, instalada na Área Sul

Draga de sucção e recalque utilizada para a distribuição de 
sedimento contaminado para as unidades de Geotube
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cadeia trófica, por exemplo, organismos 
do Fitoplâncton e do Zooplâncton. 
A distribuição desses organismos 
tem ocorrido conforme o esperado, 
respeitando, por exemplo, o gradiente 
de diluição das águas rasas em direção 
ao interior da Baía de Sepetiba, 
sugerindo que uma possível variação 
espaço-temporal desses organismos 
não indicam impactos irreversíveis nas 
comunidades Fito e Zooplanctônicas 
que possam estar relacionadas às obras 
do empreendimento.

Com relação à estrutura 
geral da comunidade bentônica, as 
variações relacionadas a um aumento 
ou diminuição na dominância de 
alguns organismos refletem a duração 
diferenciada dos ciclos de vida dos 
mesmos e a ocorrência de períodos 
sazonais, para algumas das espécies 
estudadas.

Quanto ao padrão de distribuição 
dos organismos bentônicos, considera-se 
que alterações podem estar relacionadas 
a possíveis modificações dos substratos 
inconsolidados, em função das 
atividades relacionadas à expansão 
e instalação dos empreendimentos 
localizados na baía. 

Os resultados obtidos durante 
as campanhas de monitoramento da 
biota aquática sugerem que além das 
comunidades que compõem a estrutura 
da biota de invertebrados, tanto a 
estrutura da comunidade dos peixes 
que habitam a zona de arrebentação 
quanto à estrutura da comunidade de 
peixes demersais, não apresentaram 
alterações significativas até o momento.

As figuras acima apresentam 
a distribuição das capturas em 
número e em peso dos peixes na zona 
de arrebentação e nos arrastos de 
fundo (demersais) ao longo das doze 
campanhas, realizadas no período de 

Distribuição das capturas de peixes ao longo das doze campanhas, realizadas no período de jan/11 a set/14

Gráfico 1 - Distribuição das concentrações médias (barras coloridas) e respectivos desvios-padrão (linhas verticais) 
de Zn de acordo com as espécies de peixes e as estruturas analisadas (jan/11 a jun/14).

Gráfico 2 - Distribuição das concentrações médias de Cr e de Zn durante as campanhas realizadas no período de jan/11 a jun/14

jan/11 a set/14. 
Considerando-se a distribuição 

e as interrelações dos diferentes grupos 
estudados, pode-se observar que áreas 
aparentemente consideradas mais 
impactadas, devido à sua localização 
no interior da Baía de Sepetiba e a 
outros aspectos de influência antrópica, 
também vêm apresentando variações 
como um todo. Entretanto, tais variações 
sugerem que as populações estudadas 
estão sujeitas aos ciclos sazonais 
naturais das espécies envolvidas.

As concentrações de metais 

na água e na biota vêm se mostrando 
coerentes com os dados obtidos 
anteriormente. Os níveis de metais 
pesados encontrados podem estar 
relacionados, entre outros fatores, com 
as atividades industriais desenvolvidas 
no entorno da Baía de Sepetiba que 
recebe uma descarga muito alta na sua 
bacia de drenagem.

Os metais pesados, apesar de 
ser reconhecidamente a maior classe 
de poluente para a Baía de Sepetiba 
no que diz respeito à qualidade da 
água, apresentaram concentrações 

abaixo do limite de detecção do método 
analítico, ou então, quando detectados, 
apresentaram baixas concentrações.

De acordo com os resultados 
obtidos nas campanhas de 
monitoramento de metais pesados em 
algas e no pescado, as variações nos 
níveis das concentrações dos metais 
analisados tem se apresentado abaixo 
das máximas concentrações permitidas 
(MPC) para o Cd, Pb, Cu, Sn, Fe e Ni. 

Para o Cr e o Zn as análises têm 
demonstrado variações. Entretanto, 
como observado para a qualidade da 
água, uma diminuição nas concentrações 
médias desses metais tem sido 
observada nas últimas campanhas. As 
análises foram realizadas em amostras 
de estruturas (brânquias, fígados e 
músculos) retiradas de exemplares 
de carapeba (Diapterus rhombeus), 
bagres (Genidens genidens) e corvinas 
(Micropogonias furnieri).

Cabe ressaltar que as amostras 
que mais contribuíram para o aumento 
das médias observadas, principalmente 
para o Zn, foram provenientes dos 
fígados dos bagres (GEGE), barras 
representadas em vermelho, estruturas 
que normalmente não são utilizadas 
como alimento na região (Gráfico 1).

O Gráfico 2 apresenta os valores 
médios das concentrações de Cr (MPC 
= 0,1mg/kg) e de Zn (MPC = 50,0mg/
kg), considerando-se as 1.511 amostras 
analisadas de cada elemento, durante 
as campanhas realizadas no período de 
janeiro de 2011 a junho de 2014.

Após uma avaliação geral 
das quatro áreas internas estudadas 
no sistema da Baía de Sepetiba, 
empregando-se os Índices de Integridade 
Biótica para cada ponto monitorado, 
pode-se concluir que, até o momento o 
padrão da qualidade ambiental não tem 
refletido possíveis impactos ou pressões 
negativas oriundas do desenvolvimento 
do empreendimento Estaleiro e Base 
Naval (EBN). g
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Monitoramento de Correntes Marítimas
na Baía de Sepetiba

D esde junho de 2011, dados 
de direção e intensidade 
de correntes ao longo de 
toda a coluna de água 

são coletados em quatro pontos no 
interior da Baía de Sepetiba (Figura 
1), como parte dos programas que 
compõem o Plano Básico Ambiental 
referente ao licenciamento das obras 
de construção do Estaleiro e Base 
Naval (EBN). 

A partir de junho de 2013, 
passaram a ser amostradas também, 
nos mesmos pontos, informações em 
relação ao período e altura de ondas. 
Os pontos de monitoramento mais 
próximo e distante da obra distam, 
respectivamente, cerca de 1,0 km e 11,0 
km, em linha reta, da ponta do molhe 
da obra que mais avança em direção ao 
interior da Baía. Este monitoramento 
tem como objetivo verificar possíveis 
alterações do padrão de circulação 
das correntes marítimas no interior da 
Baía de Sepetiba, as quais poderiam ser 
decorrentes das obras de implantação 
do empreendimento.

Para amostragem destes dados 
são utilizados perfiladores acústicos 
de correntes e ondas (ADPs), além de 
outros equipamentos que permitem 
a localização segura do conjunto de 
equipamentos fundeado no leito da Baía 
(Figura , painéis superiores), bem como 
protegem contra a passagem de redes 
de arrasto de pesca. Periodicamente, 

os quatro conjuntos de equipamentos 
são resgatados, para manutenção e 
obtenção dos dados armazenados na 
memória interna dos ADPs (Figura 2, 
painéis inferiores). 

A fim de subsidiar as análises 
dos dados oceanográficos, são também 
monitorados dados de direção e 
intensidade dos ventos, amostrados 
na Base Aérea de Santa Cruz, e a 
frequência de passagem de sistemas 
meteorológicos frontais na região.

As análises conduzidas 
indicaram que, em todos os pontos 
monitorados, é possível definir 
um padrão típico de correntes, 
independente da estação ou do ano. 
Foram observadas variações, tanto de 
direção quanto de intensidade, nas 
mesmas estações de um ano para o 
outro, as quais estão correlacionadas 
a variações temporais do campo de 
ventos médios e sinóticos na região. 
Além disso, nenhuma dessas variações 
foi significativa e permanente, como 
seria esperado caso as obras alterassem 
a circulação nos pontos monitorados. 
Um exemplo é apresentado na Figura 
3. Nela, são mostradas as correntes 
observadas nos invernos de 2011 a 2014, 
no ponto P3 (Figura 1). Nos quatro 
invernos, as correntes oscilaram, 
principalmente, entre as direções E-W, 
com maiores intensidades (entre 0,45 
m s-1 e 0,90 m s-1) para as correntes 
que fluem para E.

Portanto, a análise dos dados 
coletados até o momento não indicou 
que a implantação do empreendimento 
tenha alterado a circulação nos 
pontos monitorados. Tendo em vista a 
localização destes pontos em relação às 
obras do Estaleiro e Base Naval (EBN), 
infere-se que a circulação em maior 
escala da Baía de Sepetiba também não 
tenha sido modificada.

Estas conclusões convergem 
com os resultados obtidos através de 
modelagem numérica apresentados 
no Volume 2 do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) das obras do 

PROSUB. As simulações numéricas 
realizadas indicaram que as principais 
alterações na intensidade e direção 
das correntes ocorreriam em um raio 
inferior a 1,0 km de distância dos 
molhes construídos. No ponto P2 
(Figura 1), por exemplo, que dista a 
cerca de 1,0 km da ponta de um dos 
molhes, a diferença da intensidade das 
correntes modeladas, antes e após a 
construção do empreendimento, seria 
da ordem de 0,001 m s-1. Em todos 
os demais pontos de monitoramento, 
as diferenças calculadas foram ainda 
menores. g 

Figura 1: Localização aproximada dos pontos de fundeio P1 a P4 
(círculos vermelhos) dos equipamentos de medição ADPs, 

assinalados sobre a Carta Náutica n° 1623 - Porto de Itaguaí

Figura 3: Intensidade (cm s-1, em cores), direção (°, expressa em classes de 30°) 
e frequência de ocorrência de direção (círculos concêntricos, %) 

das correntes observadas no ponto P3, no meio da coluna de água, durante os invernos 
de 2011 (painel superior esquerdo), 2012 (painel superior direito), 2013 (painel inferior 

esquerdo) e 2014 (painel inferior direito). A porcentagem de ocorrência de cada intervalo 
de intensidade dos ventos é escalada com a distância entre cada 

círculo concêntrico, correspondendo a 10% de frequência de ocorrência

Figura 2: Sistemas de coleta de dados de ondas e correntes 
instalados no leito na Baía de Sepetiba (imagens superiores) 

e recolhimento para manutenção (imagem inferior

Ano IV - no 24 - 2015

ESPECIAL



TECHNO News 11

prosub-ebn
meio ambiente

Qualidade do Ar

C onsiderando que as obras de construção do 
Estaleiro e Base Naval (EBN) apresentaram, 
na ocasião da elaboração do seu Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA), um 

potencial de possíveis emissões atmosféricas que 
poderiam alterar a qualidade do ar no entorno do 
empreendimento, a Marinha se comprometeu, 
junto ao IBAMA, a promover um  monitoramento 
sistemático das concentrações desses poluentes 
atmosféricos, fazendo constar no Plano Básico 
Ambiental (PBA) do EBN um Subprojeto específico, 
que estabelece um “Programa de Monitoramento e 
Controle das Emissões de Material Particulado”.

A empresa contratada para a realização desse 
Programa, CTA – Engenharia Ambiental LTDA, 
realizou por meio de um sistema integrado de 
modelagem AERMOD a análise da dispersão dos 
poluentes atmosféricos, para a escolha da localização 
das estações de monitoramento da qualidade do 
ar (EMQA). Em setembro de 2011, as estações 
implantadas abrangeram a princípio dois pontos e, 
posteriormente, um terceiro ponto em outubro de 
2011. Esses pontos encontram-se localizados nos 
seguintes posicionamentos: EMQA 01 – Área Norte 
do EBN; EMQA 02 – Iate Clube da Ilha da Madeira; 
e EMQA 03 – Área Sul do EBN.

A rede manual de monitoramento permite 
quantificar e conhecer o comportamento dos 
poluentes atmosféricos: Partículas Totais em 
Suspensão (PTS); Partículas Inaláveis (MP10); 
Dióxido de Enxofre (SO2) e Fumaça. As análises dos 
respectivos parâmetros são realizados por meio de 
uma amostra de 24 (vinte e quatro) horas, a cada 6 
(seis) dias, para cada estação.

Para garantir a qualidade dos resultados de 
monitoramento, os procedimentos de amostragem 
e análise observam conformidade com as normas 
da ABNT. Para a interpretação dos resultados 
são considerados os valores padrões previstos na 
Resolução CONAMA nº 03/1990.

Uma síntese dos resultados obtidos, para 
cada grupo de poluentes, é apresentada nos  gráficos 
a seguir, que ilustram a média dos resultados 
de concentração ao longo dos anos e o padrão da 
qualidade do ar.

Dessa forma, com base nesta síntese dos 
resultados apresentados, conclui-se que, para os 
quatro anos monitorados, não foram encontrados 
emissões dos poluentes em concentrações 
significativas acima do estabelecido pela 
legislação. g 

Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar

O Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos do PROSUB-EBN tem 
como premissa a prevenção da poluição, 
o atendimento aos requisitos legais, 

bem como a adoção de boas práticas ambientais, 
nas etapas que compõem o processo: coleta seletiva, 
acondicionamento, transporte e destinação final 
dos resíduos, gerados durante a instalação do 
empreendimento. 

No que se refere ao tratamento e disposição 
final dos resíduos, o empreendimento prioriza 
métodos ambientalmente adequados, que 
minimizem eventuais passivos e/ou impactos 
ambientais que possam advir da atividade.  Nesse 
conceito, foram priorizadas metodologias que valem 
alguns destaques:

Co-processamento: Aplicado aos resíduos 
perigosos (Classe I), o co-processamento consiste 
na destruição térmica de resíduos em fornos de 
cimento, que envolve o aproveitamento energético 
do resíduo ou seu uso como matéria-prima na 
indústria cimenteira, sem afetar a qualidade do 
produto final (cimento). Por meio desse método é 
possível conservar e racionalizar a utilização de 
recursos minerais e energéticos.  

Reciclagem: Destino dado ao papel/papelão, 
plástico e metal. A reciclagem desses materiais  
permite diminuição na quantidade de resíduos 
lançados na natureza, ao mesmo tempo em que 
poupa matérias-primas, muitas vezes oriundas de 
recursos naturais não renováveis, e energia. Também 
aplicável aos resíduos de madeira, que são destinados 
às cerâmicas como fonte energética na fabricação de 
tijolos. O conceito consiste no aproveitamento de um 
bem fora de uso, reprocessando-o para a produção 
de outro bem. Além disso, contribui socialmente 
para a geração de emprego e renda, muitas vezes, 
de uma camada social fora do mercado de trabalho 
formal.

Descontaminação de lâmpadas fluorescentes: 
É realizada in loco, por meio de um equipamento 
de descontaminação, que captura e isola em 
compartimento lacrado o mercúrio em forma de 
vapor, por meio de um filtro de carvão ativado. 
Já os insumos de vidro e alumínio das lâmpadas 
são separados, para serem reutilizados em novos 
processos industriais (reciclagem). As partículas 
sólidas, como o pó de fósforo e pequenas partículas 
de sílica do vidro, ficam acondicionadas em filtros 
apropriados para este processo.

Reutilização: Corresponde à ação de estender 
a vida útil de um produto ou nova aplicação a 
materiais já retirados do ciclo de vida do produto. 
Nesse conceito inserimos os pneus que são doados 
para fins de decoração de áreas externas ou 
utilizados como defensas nos cais.

Aterro: Utilizado apenas para o resíduo não 
reciclável, por exemplo, o orgânico. 

Além das premissas mencionadas, o Programa 
de Gestão de Resíduos Sólidos foi desenvolvido 
com base nos conceitos do ciclo do PDCA (Planejar/
Executar/Verificar e Corrigir) e no princípio dos 
3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Além disso, 
conta com a realização periódica de treinamentos 
e campanhas educativas, para conscientização dos 
trabalhadores da obra. g  

Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Quantidade de resíduos recicláveis / 
reutilizados

• Foram reciclados/reutilizados 48 m³ 
de resíduos, de um total de 101 m3,   o que 
corresponde a 48 % de resíduos reciclados.

Monitoramento 
Veicular

F rente ao grande número de movimentação 
veicular intrínseca às obras de construção 
do Estaleiro e Base Naval, a Construtora 
Norberto Odebrecht promove um 

Programa de Monitoramento Veicular, que tem 
como foco o controle e a mitigação dos níveis de 
emissão de poluentes atmosféricos, consoante ao 
Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 
– PRONAR (Resolução CONAMA nº 05/1989). 

O Programa consiste na utilização de um 
analisador de gases (equipamento BEA 734 da Bosh) 
para medição de emissões de veículos a diesel, 
gasolina, álcool e GNV/Flex, frente aos parâmetros 
definidos na Resolução CONAMA n° 418/2009.

A empresa contratada para execução do 
monitoramento, CTA – Engenharia Ambiental 
LTDA, realiza campanhas a cada 6 (seis) meses, 
com medições junto às fontes móveis nos veículos 
do tipo ciclo Otto (veículos leves) e veículos do tipo 
diesel (veículos pesados).

Com início em dezembro de 2011, ao longo 
dos últimos 4 (quatro) anos foram realizadas 7 
(sete) campanhas de monitoramento por exaustão 
veicular. 

As análises foram procedidas de acordo com 
as metodologias do Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA), da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e da Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 8 
de Junho de 2010.

A Construtora Norberto Odebrecht tem como 
princípio trabalhar com uma frota de veículos leve 
sempre nova e, para veículos pesados, é exigida uma 
gama de pré requisitos, sistematicamente avaliados. 
Dessa forma, o que se vê no gráfico a seguir (Tabela 
2) é um percentual de desvio muito baixo em relação 
à frota empenhada.

Ainda assim, como tratativa de correção 
para os veículos reprovados nas campanhas, são 
emitidos Relatórios de Não Conformidade (RNC), 
com ação de manutenção corretiva e diagnóstico 
da causa. Os veículos inicialmente reprovados são 
reinspecionados e, caso apresentem reprovação em 
duas campanhas subseqüentes, são substituídos na 
frota disponibilizada pelo contrato. g  

Resultado das campanhas ao longo dos anos

Monitoramento por exaustão veicular
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Gerenciamento 
de Riscos

O Programa de Gerenciamento de Riscos 
busca a prevenção da ocorrência de 
situações de emergência no mar e em terra 
e, no caso de sinistro, a minimização de 

suas conseqüências por meio de respostas rápidas e 
eficientes. Para apoio ao programa foi subcontratada 
a empresa nacional Ocean Pact, especializada em 
atendimento a cenários de emergências, dispondo 
de equipamentos específicos de resposta (incluindo 
embarcações) e profissionais capacitados para atuar 
nesse tipo de operação, a qual, inclusive, já prestava 
esse tipo de serviço no Porto de Itaguaí, situado 
adjacente ao empreendimento.

Antes de qualquer operação de abastecimento 
marítimo realizada no empreendimento, são lançadas 
preventivamente barreiras de contenção de óleo 
(“oil boom”) em cerco, no entorno das embarcações 
envolvidas na operação, a fim de garantir a contenção 
de óleo em caso de um eventual incidente de 
derramamento para o mar.

O empreendimento conta com Kits de Proteção 
Ambiental (KPA) armazenados em pontos específicos 
do empreendimento, visando uma ação imediata por 
parte da equipe de resposta, em caso de incidente de 
derramamento de óleo ou de substâncias nocivas ao 
meio ambiente. 

Nos processos de armazenamento de produtos 
químicos são empregados, ainda, dispositivos de 
contenção, fixos e portáteis, para evitar a contaminação 
do solo decorrente de eventuais vazamentos desses 
produtos.

O Posto de Combustível existente no Canteiro 
de Obras do empreendimento, empregado para o 
abastecimento de viaturas, é equipado com um pátio 
impermeabilizado, circundado por canaletas que 
drenam os efluentes desse pátio para um separador 
de água e óleo, coibindo dessa foma a contaminação 
do solo, decorrente de eventuais derramamentos de 
combustível durante as operações de abastecimento.

Os atendimentos a emergências, quando 
demandados, são comunicados à equipe de meio 
ambiente (procedimento previsto em um Plano de 
Comunicações), que então se dirige ao local do incidente 
para as primeiras tratativas (isolamento e contenção) 
e, se necessário, aciona a equipe de emergência para 
dar início ao procedimento estabelecido no Plano de 
Atendimento a Emergência. g 

prosub-ebn
meio ambiente

Acima, Posto de Combustível; 
abaixo, realização de cercos preventivos

Monitoramento da Fauna

A Marinha do Brasil, desde 2011, atendendo 
às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
ambientais e demonstrando preocupação 
com esse importante fator de equilíbrio 

ambiental, vem acompanhando as possíveis mudanças 
das espécies no entorno da obra, frente às modificações 
que a construção do Estaleiro traria. Desse modo, 
espécies de anfíbios, répteis, aves, mamíferos terrestres 
e morcegos têm sido rigorosamente monitoradas ao 
longo desses quatro anos, no entorno da instalação do 
empreendimento e em duas áreas adjacentes.

De que forma é possível medir possíveis 
interferências nessas espécies, tendo em vista que 
muitas são de difícil visualização e captura, como aves 
e cobras, e outras possuem hábitos noturnos, como 
morcegos e gambás?  

Para isso, foi contratada a empresa especializada 
Biota Soluções Ambientais que, fazendo uso de uma 
equipe de profissionais com alta experiência, em cada 
grupo monitorado, utiliza consagradas técnicas para a 
captura segura e eficaz de cada espécie, técnicas estas 
amplamente utilizadas em estudos destinados aos 
órgãos ambientais. 

As espécies são cuidadosamente manipuladas, 
minimizando o estresse por elas sofrido. Após 
a captura, são medidas, identificadas quanto ao 
sexo, individualizadas com marcações de anilhas 
e fotografadas, o que possibilita a obtenção de 
estimativas populacionais dos grupos, além do 
acompanhamento de seu desenvolvimento ao longo 
do tempo.  

As áreas de monitoramento foram selecionadas 
conforme indicações do Projeto Básico Ambiental 
(PBA) e os dados iniciais têm como base o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), realizado anteriormente 
a instalação do EBN. Esta ampliação do período de 
análise trouxe melhores condições para se buscar 
padrões mais precisos, para a avaliação das mudanças 
das comunidades em estudo. 

E os resultados até o momento? Já foi possível 
se traçar padrões a partir dos dados amostrados das 
comunidades?

Sim, as análises das variações comunitárias já 
apresentam padrões bem consistentes, permitindo 

Aves monitoradas na área de influência 
do PROSUB-EBN: ao centro, 
Ramphocelus bresilius (tiê-sangue) e 
abaixo, Tangara seledon(saíra-sete-cores) 
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algumas conclusões do efeito da obra. Por exemplo, 
para os anfíbios e répteis, as médias de riqueza e 
abundância e seus respectivos erros padrão vêm se 
mantendo constantes nas amostragens ao longo do 
monitoramento, com pequenas flutuações que não 
caracterizam efeito do empreendimento sobre este 
indicador. 

O quantitativo para algumas comunidades vem 
se mantendo baixa desde o EIA, ou seja, antes do início 
da instalação do empreendimento; para outras, como 
aves, mamíferos terrestres e morcegos, apresentam 
níveis constantes desde o início do monitoramento 
e indicam que estão sofrendo alterações em sua 
composição, não observadas na área controle.

Deve-se, contudo, esclarecer que a instalação 
é a fase mais crítica da obra, pois constitui a etapa de 
maior trânsito de caminhões e pessoas, ocorrência de 
supressão vegetal para instalações de infraestrutura, 
poluição sonora, iluminação artificial (refletores), entre 
outras interferências. Todos esses fatores influenciam 
significativamente nas comunidades citadas acima e, 
como conseqüência, tendem a um decaimento nas áreas 
adjacentes ao empreendimento, observando-se, porém, 
que tais fatores não alcançam as áreas de controle 
(Itacuruçá e Coroa Grande).

Além disso, todas as espécies capturadas são 
avaliadas em relação à lista vermelha de espécies 
ameaçadas e apontadas no estudo para favorecer o 
conhecimento sobre esta região. Diversos indivíduos 
registrados no estudo em questão estão enquadrados 
como endêmicos, ou seja, em perigo ou raros. Uma 
espécie apontada como nova na lista de espécies 
especiais foi registrada nos estudos anteriores e é 
acompanhada ao longo do monitoramento, tendo 
sido localizada apenas nas áreas de controle, de modo 
que não corre o risco de sofrer pressões advindas da 
instalação do EBN. 

No ano de 2014, os resultados obtidos reforçam 
os padrões observados no ano anterior, ou seja, 
dependendo do grupo analisado, em alguns há 
interferência, em outros inexiste ou é imperceptível 
a ponto de não influenciar significativamente as 
populações analisadas.

A grande dificuldade desse monitoramento 
é separar as influências adjacentes ao EBN, de 
empreendimentos já existentes e de obras de novos 
empreendimentos. O Porto de Itaguaí, por exemplo, 
situa-se ao lado da Área Sul do EBN, a menos que 
500m do empreendimento. Do mesmo modo, o Porto 
Sudeste (MMX) no lado oposto, este último ainda em 
construção. Por esses motivos, os resultados obtidos 
nesses monitoramentos devem ser expressos de forma 
cautelosa, respeitando e advertindo esses efeitos 
colaborados das diversas atividades antrópicas no local. 

Por fim, após quatro anos de monitoramento, é 
possível observar que a direção tomada está correta, 
tendo em vista os objetivos específicos lançados no Plano 
Básico Ambiental, pois a avaliação das comunidades 
presentes nas áreas adjacentes tem sido exequível, 
assim como, a identificação de espécies especiais, 
gerando uma gama de informações sobre uma nova 
espécie de anfíbio, o registro das pressões antrópicas e 
a ampliação do conhecimento sobre a fauna na área de 
influência para programas semelhantes e comunidade 
científica.  

Esses são os principais resultados obtidos 
durante esse monitoramento de fauna na fase de 
instalação do EBN. Nesta fase, os efeitos da obra são 
mais intensos, tendendo à diminuição na fase de 
operação do estaleiro. Por esse motivo, uma análise em 
longo prazo, incluindo-se a fase de operação, seria de 
suma importância. Esta abrangência maior possibilitará 
a realização de comparações com os dados da fase 
de instalação, podendo-se verificar, no mínimo, três 
possibilidades: (i) a diminuição dos impactos na fase de 
operação possibilita o retorno rápido das comunidades 
no local; (ii) ocorre um retardo na resiliência das 
comunidades, ou seja, elas levam longo tempo para 
retornar ao seu estado normal; (iii) o impacto é tão 
severo que a resiliência não ocorre, sendo necessária a 
adoção de medidas mitigadoras. Estas simples questões 
permitirão avaliar melhor o verdadeiro impacto 
ocorrido nas comunidades estudadas. g

Acima, medidas morfométricas 
de Illicura militaris (macho); ao lado, 

coleta de dados morfométricos 
de Ramphondon naevius; 

abaixo, triagem artibeus lituratus;  
e, morfométricos de répteis

Rede de neblina instalada 
na Ilha da Madeira

Anilhamento de aves Anilhamento de morcego
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O Programa de apoio à 
produção e aquisição de 
alimentos da agricultura 
familiar “Alimento Justo” é 

uma iniciativa adotada pela Marinha e 
pela Construtora Norberto Odebrecht, 
no contexto de Responsabilidade Social 
do empreendimento, inserindo-se no 
âmbito da “Ação de Estímulo ao Setor 
Terciário” prevista no Plano Básico 
Ambiental (PBA). 

O desenvolvimento do 
programa “Alimento Justo” parte das 
ações de estruturação do sistema de 
produção  de alimentos na região, em 
atendimento ao aumento do consumo 
no Município de Itaguaí e tem como 
objetivo contribuir para a permanência 
das famílias de agricultores nas suas 
propriedades e oferecer-lhes uma 
possibilidade de fonte de renda baseada 
no cultivo sustentável, a partir do apoio 
à organização da Agricultura Familiar. 

Entre os benefícios até então 
obtidos pelo Programa “Alimento 
Justo”, destacam-se:

1. Produtores orientados e apoiados 
tecnicamente no sentido da regularização 
da Declaração de Aptidão ao PRONAF 
– DAP.  De posse deste documento, o 
produtor tem possibilidade de acesso 
aos benefícios das políticas públicas 
voltada aos agricultores familiares, 
como crédito rural de longo prazo com 
taxas de juros diferenciadas.

2. Criação de medidas alternativas 
para controle de pragas. Esta ação 
tem o intuito capacitar o agricultor e 
conscientizá-lo em adotar medidas não 
prejudiciais ao solo ao meio ambiente e 
a ele próprio.

O Programa Alimento Justo

3. Hortaliças cultivadas sem agrotóxicos, 
garantindo o aumento da venda. 

4. Agricultores que adquiriam mudas já 
aprenderam a produzir suas próprias 
mudas, obtendo ainda uma fonte de 
renda adicional com a venda dessas 
mudas.

5. Acesso aos benefícios do INSS na 
condição de segurado especial.

6. Agricultores confiaram no Programa 
e plantaram novas culturas, pois 
geralmente evitavam novas culturas 
porque consideravam mais trabalhosas e 
a sua venda era incerta. Antes plantavam 
somente cinco culturas e hoje, com o 
apoio do Programa, fornecem vinte e 
dois tipos de produtos agrícolas.

7. Comercialização junto aos mercados 
institucionais (Escolas municipais), 
beneficiando cinco agricultores 
familiares com valor total de venda de 
R$ 100.000,00.

8. Formalização dos agricultores, por 
meio da obtenção da Inscrição Estadual 
de Produtor Rural e emissão da nota 
fiscal de seus produtos agrícolas.

9. Criação de uma Unidade 
Experimental, objetivando introduzir 
uma variedade precoce de aipim 
na região, permitindo ao agricultor 
aumentar a sua produtividade, por meio 
de um número maior de colheitas ao 
longo do ano. 

10. Capacitações sobre temas diversos 
(uso racional da água na irrigação, 
Cadastro Ambiental Rural, etc.).

11. Apoio técnico do Programa para 
constituição de Cooperativa. g

Programa Alimento Justo 
em números

• 27 famílias do Município 
já participam do Programa;
• Mais de R$ 181.000,00 
realizados em compras 
de produtos pelo 
empreendimento;
• Mais de 83.000 kg 
de alimentos adquiridos 
pelo PROSUB;
• Aumento em 90 % 
no número das DAPs 
obtidas na região;
• Mais de 22 tipos de 
produtos cultivados pelos 
produtores do Programa.
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A o longo de todo o período de 
construção do Estaleiro e Base 
Naval, assim como, futuramente, 
durante a construção dos 

submarinos em Itaguaí, a Marinha prevê uma 
série de ações voltadas para a comunidade 
local, cujos benefícios são derivados 
dos recursos financeiros adicionados ao 
Município de Itaguaí pelo PROSUB, da 
formação e contratação de mão de obra local 
e dos programas sociais locais.

O ponto central de grande parte 
dos programas até então implementados 
corresponde à melhoria da qualidade de 
vida da população na região de implantação 
do PROSUB, por meio da capacitação 
profissional e da criação de oportunidades 
para uma efetiva inclusão social dos 
integrantes das comunidades, situadas no 
entorno do empreendimento.

Até então, os resultados obtidos 
apresentam-se positivos e, principalmente, 
validam os esforços empreendidos pela 
Marinha e pela Odebrecht para deixar 
em Itaguaí, um legado que transcende 
o empreendimento do PROSUB, para se 
transformar em melhores perspectivas de 
vida para toda a população da região.

Nos programas de capacitação de mão 
de obra, destacam-se os seguintes resultados:
- no Programa “Acreditar”, que consiste 
na oferta gratuita à comunidade de cursos 
de formação de mão de obra, realizados no 
próprio Canteiro de Obras, 438 profissionais 
já foram formados pelo programa, nas 
atividades de eletricista de força e controle, 
eletricista montador, eletricista industrial, 
soldador, carpinteiro, pedreiro, montador 
de andaime, armador e ajudante. Desse total, 
256 foram empregados para trabalhar no 
empreendimento.
- no Programa “Caia na Rede”, que consiste 
também na oferta gratuita à comunidade de 
cursos de introdução à informática, realizados 
em sala de aula especial, localizada na Ilha da 
Madeira, equipada com 10 computadores. No 
âmbito desse programa já foram realizados 
cursos para 407 alunos;
- no Programa “Inglês num Cilck”, que 
consiste na oferta gratuita à comunidade de 
curso básico de inglês, realizado na mesma 
sala de aula do programa “Caia na Rede”, na 
Ilha da Madeira. No âmbito desse programa 
já foram realizados cursos para 100 alunos;

prosub-ebn
meio ambiente

Os benefícios sociais  do PROSUB-EBN

- no curso de “Moço de Convés”, promovido 
pela Marinha em atenção ao anseio dos 
pescadores artesanais da região, que 
não conseguiam classificação nas provas 
seletivas para os cursos dessa especialidade, 
regularmente promovidos pela Delegacia da 
Capitania dos Portos em Itacuruçá-RJ. Assim 
sendo, a Marinha promoveu uma edição 
especial do mencionado curso, ofertado 
exclusivamente aos pescadores artesanais 
da ilha da Madeira. O curso foi realizado 
na sede da Associação de Pescadores e 
Lavradores da Ilha da Madeira (APLIM), 
possibilitando aos 30 alunos formados 
ingressarem na carreira de Aquaviário, com 
novas oportunidades de emprego e fonte de 
renda.

Outras iniciativas da Marinha no 
PROSUB visam apoiar o desenvolvimento 
da infraestrutura social local. Entre estas, 
destacam-se:
- o fornecimento à Secretaria Municipal 
de Saúde de Itaguaí, de duas ambulâncias 
básicas, uma ambulância com CTI, um 
mamógrafo digital, um desfibrilador e 
equipamentos complementares de saúde, 
em apoio ao sistema de saúde do Município. 
Tal proposição encontra-se em andamento 
e está inserida no âmbito do Plano Básico 
Ambiental do empreendimento;
- da mesma forma, encontra-se em 
andamento, o fornecimento à Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Itaguaí, 
de uma VAN literária (biblioteca volante), em 
apoio ao sistema de educação do Município; 
- a inda na esfera do Plano Básico Ambiental 
do empreendimento, encontra-se em fase 
de delineamento uma obra de reforma do 
prédio da “Casa de Cultura” do Município 
de Itaguaí, localizado no centro da cidade 
(prédio tombado da antiga Estação 
Ferroviária), a ser promovida pela Marinha, 
em apoio ao desenvolvimento cultural do 
Município. g 

No alto da página, 
Programa “Acreditar” - 

turma de formação para 
Armador; ao centro, turma do 

Programa “Caia na Rede”

Acima à direita,  Assinatura de 
Carteira de Aquaviário; abaixo 
à direita, turma de formandos 

do curso de “Moço de Convés”; 
abaixo, filho de formando

Prédio da “Casa de Cultura” do Município de Itaguaí, 
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O Tunnel Boring Machine (TBM), conhecido como 
‘Tatuzão’, chegou à Estação Jardim de Alah, no Leblon, 
aproximadamente um mês antes do previsto. Numa 
solução inédita na engenharia brasileira, parte da 

estação foi preenchida com água para receber a tuneladora, que 
vinha escavando por baixo do canal do Jardim de Alah, Zona 
Sul carioca.

Esta técnica chama-se breakthrough submerso e foi 
utilizada para equilibrar a pressão do terreno e permitir que 
o ‘Tatuzão’ continuasse operando em ambiente similar ao que 
estava sob o canal. O método – comumente utilizado no exterior 
e empregado recentemente em obras de metrô da Alemanha, 
China, Itália, Argentina e Estados Unidos – foi utilizado pela 
primeira vez no Brasil.

Para receber a máquina alemã, responsável pela 
construção do túnel do metrô sob a Zona Sul do Rio, um quarto 
da Estação Jardim de Alah foi preenchida com água. Com 
isso, o ‘Tatuzão’ chegou submerso à estação e, agora, finaliza 
a construção e vedação do túnel neste trecho. Em seguida, a 
estação começará a ser esvaziada para que o ‘Tatuzão’ possa ser 
arrastado pelo corpo da estação. O equipamento permanecerá 
por cerca de 40 dias no Jardim de Alah, onde passará por 
manutenção programada.

Em seguida, escavará sob leito da Avenida Ataulfo de 
Paiva, no Leblon, até a Estação Antero de Quental, onde está 
previsto para chegar na segunda quinzena de outubro. Em 
dezembro, a tuneladora chega na região do Alto Leblon, onde 
irá se conectar ao túnel escavado da Barra da Tijuca em direção 
à Zona Sul.

‘Tatuzão’ escavou 2 mil metros de túnel

Entre a estações General Osório e Jardim de Alah, o 
‘Tatuzão’ escavou aproximadamente 2 mil metros de túnel. 
Ao todo, dos 16km de túneis de via - por onde vão passar os 
trens – entre a Barra e Ipanema, 12km estão completamente 
abertos e quatro das seis estações, 100% escavadas e em fase de 
acabamentos. Entre a Barra da Tijuca e Ipanema, já há, inclusive, 
mais de 14,5km metros de trilhos instalados.

Amplamente utilizado em obras de metrô nas principais 
metrópoles do mundo, como Nova York, Londres e Frankfurt, 
o equipamento foi fabricado na Alemanha, sob medida para 
o solo do Rio de Janeiro. A tuneladora tem 2,7 mil toneladas 
e 120 metros de comprimento por 11,5 metros de diâmetro, o 
equivalente a um prédio de quatro andares. Ao mesmo tempo 
em que escava, a máquina instala as aduelas, anéis de concreto 
que formam os túneis. Todas as 2.754 aduelas necessárias para a 
construção do túnel entre Ipanema e Gávea já foram produzidas 
e estão estocadas na Leopoldina.

 
Linha 4 do Metrô transportará 
mais de 300 mil pessoas por dia

A Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro é uma obra do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro e transportará, a partir 
de 2016, mais de 300 mil pessoas por dia, retirando das ruas 
cerca de 2 mil veículos por hora/pico. Serão seis estações e 
aproximadamente 16 quilômetros de extensão.

A ligação metroviária entre Ipanema e Barra da Tijuca 
estará à disposição dos passageiros em junho de 2016, com 
o início da operação assistida, fora do horário de pico e com 
intervalos maiores no fluxo dos trens, para que os últimos 
ajustes operacionais sejam feitos. A operação comercial nos 
mesmos horários das demais linhas do metrô será iniciada em 
julho de 2016. A partir do ano que vem, será possível ir da Barra 
a Ipanema em 15 minutos e, da Barra ao Centro, em 34 minutos, 
algo impensável para quem hoje perde mais de duas horas neste 
deslocamento diariamente. g

Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro  
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‘Tatuzão’ chega à Estação Jardim 
de Alah com solução inédita 

na engenharia brasileira
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A Estação Jardim Oceânico, 
na Barra da Tijuca, 
começa a receber o seu céu 
estrelado: uma solução 
arquitetônica que valoriza 

a iluminação e ventilação naturais. 
Trata-se de um arco de 68 metros de 
comprimento e 10,7 metros de largura 
no vão central da superfície da estação. 
Esta é a última grande etapa da obra 
bruta. Feito em concreto, do lado de 
fora, este arco formará um telhado 
verde. Para os passageiros, no entanto, a 
impressão dentro da estação será de um 
céu estrelado, isso porque haverá mais 
de uma centena de pontos de captação 
de luz de natural.

A 12 metros de altura do 
mezanino da estação, na área de 
circulação de passageiros, o arco será 
circundado por vidraças e aberturas 
laterais. Na calçada, essa cortina de 
vidro estará a 5,70 metros de altura. Esta 
semana, os colaboradores do Consórcio 
Construtor Rio Barra, responsável 
pelas obras da Linha 4 do Metrô neste 
trecho, se concentram na montagem do 
cimbramento, estruturas que servem 
para escorar as armações metálicas 
e fôrmas de madeira que receberão 
o concreto com 40 centímetros de 
espessura. Os pontos de captação de 
luz são círculos de tamanhos variados 
em material transparente, que serão 
instalados neste momento.  

A previsão é de que o arco esteja 
finalizado em julho, uma vez que a 
laje de teto da estação foi concluída e 
reaterrada. Em fase de acabamentos, 
as plataformas de embarque e 
desembarque recebem piso de granito 
e no rabicho - área de manobra que 
permitirá a futura expansão da Linha 4 
em direção ao Recreio – os trilhos estão 
sendo instalados.

A Estação Jardim Oceânico vai 
receber cerca de 91 mil passageiros por 
dia, a partir de 2016. Serão três acessos, 
dois deles na Avenida Armando 
Lombardi: em frente à Unimed, no 
sentido Recreio, e na esquina da Rua 

Arco da Estação Jardim Oceânico, 
que terá telhado verde, começa 

a ser construído na Barra da Tijuca
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Fernando de Matos, pista sentido Zona Sul, acesso que 
já está pronto, com pastilhas na parede, escada rolante, 
guarda corpo e cobertura de vidro com película 
antirresíduo, contribuindo para o conforto térmico, 
melhor visibilidade dos passageiros e integração com 
o paisagismo do entorno. O terceiro acesso ficará 
conectado ao terminal do sistema BRT.

 
Telhado verde

No canteiro central da Avenida Armando 
Lombardi haverá um gramado florido, que cobrirá 
toda a extensão da estação multimodal com vegetação 
e mudas de árvores. Sobre o arco estará o telhado 
verde, conhecido também como ecotelhado, que tem a 
vantagem de promover isolamento térmico no subsolo 
e garantir um diferencial estético e ambiental.

A ideia foi do diretor de Engenharia da 

RioTrilhos, o arquiteto Heitor Lopes de Sousa Jr., 
que sugeriu aproveitar a área do canteiro central sem 
edificações e circulação de pedestres para construir 
uma espécie de onda que se eleva suavemente e retorna 
ao solo a partir da cobertura vegetal existente. Segundo 
ele, o projeto vai trazer bem estar aos passageiros e à 
população que passa no entorno, contribuindo ainda 
para a redução no consumo de energia na estação.

“A cobertura vegetal dos ecotelhados permite 
uma troca de calor e umidade bem mais amena que as 
coberturas convencionais. A sensação de confinamento 
natural de construções subterrâneas é bastante 
amenizada nesta estação. O teto elevado permite que 
a luz natural penetre no seu interior e estabeleça uma 
integração com o ambiente externo”, explica o arquiteto. 
“Cores, texturas e painéis artísticos complementam a 
experiência sensorial de conforto e bem estar sugeridas 
pela arquitetura”. g
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Como podemos tornar a mobilidade mais eficiente nas cidades e 
facilitar a integração com outras cidades? Como garantimos uma 
integração amigável nos diversos meios de transporte?
 
Abrindo caminho para as pessoas e mercadorias em todo o mundo, 
levando-os aos seus destinos de maneira segura, rentável e com 
impacto ambiental reduzido – essas são as respostas da Siemens para 
mobilidade.
 
A Siemens oferece produtos e soluções da mais alta tecnologia de uma 
única fonte. Desde o fornecimento de veículos metro-ferroviários com 
eficiência energética, passando por modernos sistemas de automação 

Mobilidade Completa. 
Soluções de mobilidade sustentáveis dentro e entre as cidades.

www.siemens.com.br/mobility

Answers for infrastructure.

ferroviária e de suprimento de energia elétrica de tração, a Siemens 
proporciona a plena utilização das linhas e da capacidade dos modais. 
Sistemas inteligentes de emissão de bilhetes e de controle de tráfego 
também voltados à interface com o transporte metro-ferroviário são 
dotados de tecnologias que reduzem o tempo de trajeto e os custos 
operacionais.
 
Com mais de 40 projetos simultâneos em todo o mundo, que eviden-
ciam sua experiência em soluções completas de transporte ferroviário, 
a Siemens tem a satisfação em participar das obras da Linha 4 do 
Metrô do Rio de Janeiro e contribuir para a melhoria da mobilidade 
urbana no país.
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