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MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA 

PRESS RELEASE 

Marinha do Brasil realiza cerimônia de ativação da Base de Submarinos da Ilha da Madeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

A Marinha do Brasil realiza, nesta sexta-feira (17), a cerimônia de ativação da Base de 

Submarinos da Ilha da Madeira (BSIM). A Base Naval, localizada no Complexo Naval de Itaguaí 

(CNI), região metropolitana do Rio de Janeiro, dará um grande incremento ao Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), que visa a produção de quatro submarinos 

convencionais e do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear, objeto precípuo do 

programa. 

A BSIM será a Base Naval mais moderna da Marinha e tem o propósito de contribuir para o 

aprestamento dos meios navais, prioritariamente dos submarinos e prestar apoio logístico às 

Organizações Militares (OM) apoiadas. Cabe a ela prover facilidades de atracação, infraestrutura e 

apoio administrativo aos navios subordinados ao Comando da Força de Submarinos; segurança de 
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áreas e instalações do Complexo Naval de Itaguaí, incluindo os perímetros marítimo, terrestre e 

áreas comuns, em coordenação com as demais OM e empresas sediadas no Complexo, além de 

oferecer apoio básico de saúde. 

Tendo como foco o apoio às OM instaladas em Itaguaí, a BSIM demanda recursos humanos 

altamente qualificados e infraestrutura específica, o que confere a importante tarefa de consolidar a 

mentalidade de segurança e ser a guardiã da sede do maior ativo da defesa nacional. Desta forma, a 

estrutura se destaca por possuir elevados níveis de automação. Uma complexa infraestrutura de rede 

de dados e centros de controle que permite automatizar tarefas como a geração e distribuição de 

utilidades (água, óleo, energia elétrica), o controle de maquinário, a detecção e combate a incêndio, 

a segurança física das instalações e a proteção ambiental. Seus usuários contam com modernos 

recursos de tecnologia da informação e comunicação para o desempenho de suas tarefas, inseridos 

na robusta infraestrutura de segurança da informação da Marinha.  

Moderna, bem equipada e com efetivo bem preparado para exercer seu papel constitucional 

de garantir a soberania do país, a ativação da BSIM representa um importante marco no processo 

construtivo do PROSUB em que fortalece as plantas industriais, eleva o patamar tecnológico e faz 

da nossa Base Industrial de Defesa um vetor de inovação, incorporação tecnológica e expansão da 

indústria, comprovando a qualificação profissional e industrial instaladas no Brasil. 

   

 

Serviço: 

Cerimônia de ativação da Base de Submarinos da Ilha da Madeira (BSIM), em Itaguaí 

Data: 17 de julho de 2020 

Horário:10h30 

 

Observação: por conta das medidas de isolamento e distanciamento social devido à pandemia da 

Covid-19, a cerimônia não contará com a presença da imprensa. Qualquer dúvida, material ou 

informação devem ser solicitados à assessoria de imprensa deste Centro, por meio dos contatos 

abaixo. A cerimônia será transmitida via streaming na página oficial do “Youtube” da Marinha 

(Marinha do Brasil).  

 

      

Contato: 

Centro de Comunicação Social da Marinha 

Telefone: (21) 980801057 

Email: imprensa@marinha.mil.br 
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