
Relatório de G
estão 2020

Abordaremos agora os programas de maior relevância da Marinha, em razão de sua dimensão estratégica para a Defesa Nacional e dos valores aportados no empreendimento. Com 
relação aos indicadores de desempenho, tendo em vista a aprovação do PEM (2040) em setembro de 2020, os mesmos passaram a ser elaborados a par� r do úl� mo trimestre daquele 
ano. Desta forma, no presente relatório, apresentaremosos indicadores de algumas das principais Ações Estratégicas Navais (AEN) relacionadas aos OBNAV 6 e 10, uma vez que tratam 
de projetos de grande impacto e que contribuem diretamente para o alcance de resultados para a sociedade.

PRINCIPAIS PROGRAMAS E PROJETOS E SEUS RESPECTIVOS INDICADORES

PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA (PNM)

Visão aérea do Centro Industrial Nuclear de Aramar
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14T7 DO PROGRAMA 6012, OBNAV 6, EN 6.1, FORÇA NAVAL 1

Visão Geral do Programa

O Programa Nuclear da Marinha (PNM) é um dos programas estratégicos do Ministério da Defesa, desenvolvido pela Marinha do Brasil (MB), que está dividido basicamente em dois 
grandes empreendimentos: a implantação do Laboratório de Geração Nucleoelétrica (LABGENE) e o domínio do Ciclo do Combus� vel Nuclear. Esses dois são os pilares para o desen-
volvimento, a obtenção e a operação do Protó� po do Reator para a Propulsão Naval Nuclear para o Submarino Convencional com Propulsão Nuclear (SN-BR), objeto precípuo de outro 
programa estratégico coordenado pela Força Naval  - o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Por meio desses dois complexos programas do Ministério da Defesa, o 
Brasil conquistará a capacidade de projetar, construir, operar e manter submarinos com propulsão nuclear, competências de� das atualmente pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, 
Rússia e China.

Dentro da estrutura organizacional do Comando da Marinha, a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM) é o Órgão de Direção Setorial (ODS) 
responsável pela condução do PNM e do PROSUB, cabendo ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) coordenar e apoiar o desenvolvimento do PNM e do Projeto da 
Planta Nuclear Embarcada, bem como as a� vidades de suas Organizações Militares (OM) subordinadas no que concerne a recursos fi nanceiros, de pessoal, de materiais e de serviços.

Projetos e ações complementares

Conforme citado anteriormente, as principais entregas no escopo do PNM são a implantação do Laboratório de Geração Nucleoelétrica (LABGENE) e o domínio do Ciclo do Combus-
� vel Nuclear.

O LABGENE corresponde ao protó� po em terra de um sistema de propulsão naval nuclear, em escala 1:1, que permi� rá testar e o� mizar uma ampla gama de sistemas e equipamen-
tos, inclusive de proteção radiológica e segurança nuclear, antes da instalação e montagem defi ni� va no primeiro SN-BR. Atualmente, dentre as a� vidades que estão em andamento no 
LABGENE, pode-se destacar a realização de obras civis dos prédios e de infraestrutura; a aquisição, fabricação e montagem de equipamentos; e a execução de montagem eletromecânica 
dos sistemas.
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Para possibilitar a conquista da autonomia do Ciclo do Combus� vel Nuclear uma enorme infraestrutura se faz necessária. O Centro Experimental Aramar (CEA), localizado em Iperó/
SP, abriga uma série de instalações nucleares e não nucleares da Marinha do Brasil (MB) des� nadas ao desenvolvimento e produção do combus� vel nuclear para o LABGENE e para o 
futuro SN-BR. Os principais empreendimentos incumbidos das a� vidades de produção do combus� vel são: a Unidade Piloto de Hexafl uoreto de Urânio (USEXA); o Laboratório de Enri-
quecimento Isotópico (LEI); e o Laboratório de Materiais Nucleares (LABMAT). Enquanto os dois úl� mos já se encontram em operação, foi elaborado uma proposta de convênio em 2020 
com a fi nalidade de contratar a montagem eletromecânica e o comissionamento da USEXA, por meio da Lei de Inovação.

Ao fi nal da década de 80, a MB dominou a tecnologia de enriquecimento de urânio por meio do desenvolvimento dos sistemas de separação isotópica, barreira de elevado conteúdo 
tecnológico e de domínio de poucos países. Atualmente, procura-se modernizar, con� nuamente, as instalações de separação isotópica, visando à obtenção de ultracentrífugas cada vez 
mais efi cientes, a fi m de atender ao PNM/PROSUB e também ao setor de enriquecimento de urânio das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), dada sua parceria estratégica com a Marinha 
do Brasil.

Intrinsicamente à evolução do PNM existe a necessidade de inves� mento em pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos específi cos do segmento nuclear e engenharias correlatas 
para o avanço de cada projeto. 

O Programa Nuclear da Marinha não é exequível sem uma infraestrutura de apoio para que as suas Organizações Militares técnicas e opera� vas possam cumprir suas respec� vas 
missões. Neste contexto, o CTMSP conta com Batalhão de Defesa Nuclear Biológica Química e Radiológica (BtlDefNBQR), o Centro de Coordenação de Estudos em São Paulo (CCEMSP) 
e o Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP) para viabilizar o desenvolvimento do Programa.

Para a Coordenação do PNM, o CTMSP elaborou o seu Planejamento Estratégico Organizacional 2020-2023 (PEO) juntamente com o seu Plano de Desenvolvimento Ins� tucional, a 
fi m de analisar os cenários de riscos e oportunidades, assim como detalhar suas metas e ações a serem empreendidas.
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A conclusão do PNM permi� rá que o País detenha elevada competência técnica para o desenvolvimento de reatores do � po Pressurized Water Reactor (PWR) e domínio de toda 
a cadeia de produção do combus� vel nuclear. Tais tecnologias no país permi� rão avanço em outras áreas que se benefi ciam do desenvolvimento nuclear voltadas para sociedade, tais 
como energia, medicina, agricultura, entre outras. 

Principais entregas em 2020:
1. LABGENE
•  Conclusão das obras civis estruturais da subestação 2 (emergência);
•  Con� nuação das obras civis do Prédio do Reator (PR), do Prédio das Turbinas (PT) e do Prédio Auxiliar Não Controlado (PANC);
•  Con� nuação do fornecimento de equipamentos do sistema de monitoração e controle do reator; e
•  Con� nuação da fabricação do vaso de contenção do BLOCO 40 (Circuito Primário).

2. Ciclo do Combus� vel
•  Con� nuação do desenvolvimento e validação de processos de fabricação de componentes do Elemento Combus� vel do LABGENE; e
•  Con� nuação do desenvolvimento de novas gerações de ultracentrífugas para separação isotópica de urânio. 

Impactos socioeconômicos
No contexto atual, onde inexiste a transferência de tecnologia ou o suporte técnico ao PNM, torna-se fundamental a pron� fi cação e operação do LABGENE, para que, como protó� -

po de testes em terra da Planta Nuclear Embarcada (PNE), sirva de referência para o projeto e obtenção da propulsão nuclear do SN-BR, permi� ndo os ajustes e adequações que forem 
necessários para o a� ngimento do desempenho operacional do submarino. O projeto da PNE já foi iniciado e diversas ações estão em andamento, mi� gando os riscos e acelerando a 
conquista deste desafi o tecnológico, que é a obtenção de um submarino nuclear projetado e construído no Brasil. Podem ser destacados ainda os bene� cios gerados à sociedade bra-
sileira, tais como o arrasto tecnológico trazido ao país, a nacionalização de processos e equipamentos, a geração de empregos diretos e indiretos, a inserção do Brasil na restrita lista de 
países que dominam a tecnologia nuclear, o desenvolvimento do Reator Mul� propósito Brasileiro (RMB) para a fabricação de radiofármacos e o desenvolvimento de projetos voltados à 
melhoria da agricultura, da matriz energé� ca e alimentar.

Informação Orçamentária do Ano de 2020
Programa 6012

Ação Orçamentária LOA Despesas 
empenhadas

Despesas 
liquidadas Despesas pagas Restos a pagar 

inscritos
Restos a pagar 

pagos

14T7 R$ 134.953.342,00 R$ 134.683.366,74 R$ 78.716.538,90 R$ 77.597.309,88 R$ 318.620.425,66 R$ 164.426.474,92

Fonte: Consulta Tesouro Gerencial.

Emenda Parlamentar do ano de 2020
Programa 6012

Ação Orçamentária Despesas 
empenhadas

Despesas 
liquidadas Despesas pagas

14T7 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
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Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto por exercício fi nanceiro desde o seu início até 2020:

ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO
2008 R$ 111.361.414,79 R$ 111.039.835,48 R$ 111.202.001,11

2009 R$ 181.265.486,23 R$ 142.273.154,66 R$ 139.617.343,94

2010 R$ 118.627.065,40 R$ 89.284.803,80 R$ 84.739.419,61

2011 R$ 188.417.985,73 R$ 238.825.125,44 R$ 226.921.763,14

2012 R$ 299.816.216,61 R$ 237.999.099,34 R$ 249.629.261,45

2013 R$ 371.049.999,00 R$ 308.437.071,13 R$ 233.108.525,06

2014 R$ 347.635.675,71 R$ 256.962.215,85 R$ 309.338.354,18

2015 R$ 254.013.314,06 R$ 239.118.406,80 R$ 209.004.960,93

2016 R$ 160.369.766,16 R$ 328.327.766,25 R$ 353.753.776,93

2017 R$ 388.099.495,72 R$ 279.582.251,39 R$ 306.744.413,15

2018 R$ 304.213.790,68 R$ 226.370.854,00 R$ 233.229.417,03

2019 R$ 251.630.328,82 R$ 262.235.194,93 R$ 261.824.680,22

2020 R$ 134.783.366,74 R$ 78.816.538,90 R$ 242.123.784,80

TOTAIS R$ 3.111.283.905,65 R$ 2.799.272.317,97 R$ 2.961.237.701,55

Evolução de pagamentos
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Obje� vo Naval  – (OBNAV 6 – Modernizar a Força Naval)
Estratégia Naval – (EN 6.1 – Programa Nuclear da Marinha)

Ação Estratégica Naval – (FORÇA NAVAL 1 – Desenvolver o Programa Nuclear da Marinha)

Indicador de desempenho: Avanço Físico 
do Programa Nuclear da Marinha Meta: 61% Realizado: 55%

Obje� vo da AEN 
Possuir a capacidade de executar de forma autócto-
ne as fases principais do ciclo do combus� vel nuclear, 
bem como o protó� po para o reator do submarino 
convencional de propulsão nuclear (SN-BR).

Desempenho:
Regular

Responsável:
DGDNTM

O Programa Nuclear da Marinha (PNM) é composto por dois programas: a implantação do Laboratório de Geração Nucleoelétrica (LABGENE) e o domínio do Ciclo do Combus-
� vel Nuclear. Ambos contribuem para o avanço � sico do PNM por meio de a� vidades que são realizadas de forma simultânea. No cálculo deste indicador, cada programa tem peso 
de 50%. 

A meta prevista em 2020 era de 8% de avanço � sico (chegando a 61% de execução), porém foram realizados 2% (ou seja, 55% de execução). 
Os processos do PNM contam com contratações complexas, sendo que muitas vezes, o tempo de negociação extrapola o tempo previsto para elaboração do processo adminis-

tra� vo, fatores como inedi� smo do projeto e falta de fornecedores nacionais na Base Industrial de Defesa (BID) para suprir as demandas do projeto acarretam no não a� ngimento 
das metas previstas ao longo do ano. Outros aspectos como requisitos de licenciamento exigidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) impactam no cronograma 
previamente adotado, fazendo com que se altere estratégias para execução de suas a� vidades. Esses óbices impactam o avanço previamente es� mado, mas sendo um Programa 
Inovador, cuja tecnologia existente é restrita ao desenvolvimento nacional, tais obstáculos são, de certo modo, previsíveis e a busca de soluções alterna� vas se faz con� nua para 
minimizar quaisquer impactos nega� vos.

A fi m de mi� gar os riscos envolvidos para alcançar os obje� vos do PNM, é possível destacar as inicia� vas para u� lização da Lei de Inovação Tecnológica – que dispõe sobre es� -
mulos ao desenvolvimento cien� fi co, à pesquisa, à capacitação cien� fi ca e tecnológica e à inovação – em prol do desenvolvimento do programa; a intensifi cação na interação com 
a CNEN, a fi m de esclarecer dúvidas técnicas, assim como adoção de uma nova estratégia ligada à obtenção de licenças parciais para os empreendimentos; e a constante busca por 
parcerias tecnológicas com universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, indústrias, empresas proje� stas de equipamentos e componentes de uso não restrito aos obje� -
vos do programa, a exemplo do Ins� tuto de Pesquisas Energé� cas e Nucleares (IPEN), da Politécnica da USP (POLI/USP), da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) e outras ins� tuições.
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Indicador de desempenho: Avanço Físico 
do LABGENE

Meta: 57% Realizado: 49%

Ação decorrente do indicador:
As a� vidades referentes ao LABGENE são as que possuem o maior impacto no avanço � sico do percentual do PNM, es� mado em 12% no início de 2020.
O avanço de apenas 4%, ao longo de 2020 se deve a:
a) Con� nuação de obras civis dos prédios e obras de infraestrutura; e 
b) Aquisição, fabricação e montagem de equipamentos.
O não alcance da meta prevista (12%) foi devido a negociações complexas com empresa estrangeira para a contratação da montagem eletromecânica do LABGENE, especial-

mente do Prédio do Combus� vel (PC), do Prédio Auxiliar Controlado (PAC) e do Sistema de Ven� lação e Ar Condicionado do LABGENE.
Ademais, a ocorrência de atrasos na entrega por fornecedores devido à redução da disponibilidade de mão de obra ao longo do ano devido à pandemia (especialmente em 

contratos no exterior) concorreram para o não a� ngimento da meta.
Da execução dos contratos negociados em 2020, o não a� ngimento da meta prevista no ano pode ser minimizado nos próximos anos sem maiores impactos no cronograma.

Indicador de desempenho: Avanço Físico 
do Ciclo do Combus� vel Nuclear Meta: 65% Realizado: 61%

Ação decorrente do indicador:
Entre as a� vidades referentes ao Ciclo do Combus� vel, os esforços foram concentrados na elaboração do convênio com Fundação de Apoio para fi nalização da montagem ele-

tromecânica da USEXA, assim como seu comissionamento e posterior operação. Devido ao inedi� smo no modelo do convênio, o processo administra� vo foi moldado ao longo do 
ano de 2020, de maneira que sua execução não foi iniciada conforme planejado, impossibilitando o alcance da meta de 4%..

De igual modo, as outras a� vidades executadas no âmbito do Ciclo do Combus� vel não impactaram o percentual de avanço do Programa, e foram executadas sem maiores 
óbices:

a) Con� nuação do desenvolvimento e validação de processos de fabricação de componentes do Elemento Combus� vel do LABGENE; e
b) Melhoria da infraestrutura de desenvolvimento de sistemas de separação isotópica e con� nuação do desenvolvimento de novas gerações de ultracentrífugas para separação 

isotópica de urânio.
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PROGRAMA DE SUBMARINOS (PROSUB)

Submarino “Riachuelo” (S-40)
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 123G, 123H E 123I DO PROGRAMA 6012, 
OBNAV 6, EN 6.2, FORÇA NAVAL 2 

Visão Geral do Programa

O PROSUB insere-se na parceria estratégica estabelecida entre o Brasil e a França, a 
par� r de 23 de dezembro de 2008, quando foram fi rmados os seguintes acordos de nível 
Polí� co e Técnico/Comercial:

a) Parceria Estratégica entre a República Federa� va do Brasil e a República da França, 
prevendo cooperação na área de defesa, entre outras, no âmbito de submarinos, fi rmada 
pelos respec� vos Presidentes da República;

b) Acordo entre o Governo da República Federa� va do Brasil e o Governo da República 
Francesa na Área de Submarinos, fi rmados pelos respec� vos Ministros da Defesa;

c) Ajuste Técnico entre o Ministério da Defesa da República Federa� va do Brasil e o 
Ministério da Defesa da República Francesa rela� vo à Concepção, Construção e Comissio-
namento Técnico de Submarinos, fi rmado pelo Comandante da Marinha do Brasil e pelo 
Chefe de Estado-Maior da Marinha da França; e

d) Contrato Principal, celebrado entre a Marinha (por meio da Diretoria-Geral do Ma-
terial da Marinha - DGMM) e o Consórcio Baía de Sepe� ba, Naval Group e Construtora 
Norberto Odebrecht S.A., a� nente à Transferência de Tecnologia e Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados rela� vos ao PROSUB, des� nados à capacitar a Marinha do Brasil em 
projeto e construção de submarinos convencionais com propulsão nuclear e submarinos 
convencionais.

Os objetos genéricos do Contrato Principal tornaram-se alvos de novas negociações, 
conduzidas até 3 de setembro de 2009, quando então o Diretor da DGMM celebrou todos 
os Contratos Subordinados do programa, conforme o quadro a seguir:

Submarino “Riachuelo” (S-40)
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CONTRATO CONTRATADO OBJETO
1A Naval Group Pacote Material e Logís� co para 4  Submarinos Convencionais

1B Itaguaí Construções Navais Construção de 4 Submarinos Convencionais

2 Naval Group e Itaguaí Construções Navais
Preliminar do Pacote Material e Logís� co do Submarino Convencional 

com Propulsão nuclear

3 Naval Group Torpedos, Contramedidas e Logís� ca Associada

4 Construtora Norberto Odebrecht S.A. Complexo Naval de Itaguaí

5
Naval Group  e Construtora Norberto 

Odebrecht S.A.
Administração

6 Naval Group Transferência de Tecnologia

Off set Naval Group 21 Compensações Comerciais

A Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN), atualmente subordinada diretamente a Diretoria-Geral de Desenvolvi-
mento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), é a principal condutora do PROSUB, com a responsabilidade pela execução do Contrato Principal e dos Contratos Subordinados 
correspondentes, bem como a adequada gestão dos recursos alocados ao Programa. A Portaria nº. 277/MB/2008 (alterada pela Portaria nº. 363/MB/2008) criou a COGESN, imputan-
do-lhe as seguintes atribuições:

Gerenciar o projeto e a construção do estaleiro dedicado aos submarinos;
Gerenciar o projeto e a construção da base de submarinos;
Gerenciar o projeto e a construção de Submarino Convencional com Propulsão Nuclear; e
Gerenciar o projeto de detalhamento do Submarino Convencional a ser adquirido pela Marinha do Brasil.

Para bem cumprir sua tarefa, a COGESN está estruturada de modo a dispor de um Coordenador-Geral, de um Coordenador-Execu� vo, ao qual estão subordinados os Gerentes de 
Empreendimento Modulares, uma Gerência Administra� vo-Financeira e uma Controladoria de Contratos.

O cumprimento da missão da COGESN e o alcance da sua visão de futuro estão intrinsecamente ligados à realização dos seguintes obje� vos estratégicos:

a) Implantar a Infraestrutura para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Convencionais com Propulsão Nuclear.
Consiste das seguintes metas estratégicas constantes do Empreendimento Modular de obtenção da infraestrutura industrial naval de Itaguaí – GEM 18:
 1) Absorção da tecnologia para o projeto do Complexo  Naval para Submarinos Convencionais com Propulsão Nuclear;
 2) Construção de um Complexo Naval em Itaguaí;
 3) Nacionalização de sistemas e equipamentos do Complexo Naval de Itaguaí; e
 4) Construção / Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e infraestrutura de apoio.
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Serão desenvolvidas as seguintes a� vidades:
Construção de um estaleiro dotado de Ilha Nuclear e de uma Base de Apoio que abrigará a estrutura de Comando e Controle de Submarinos, além de organizações de manutenção 

e adestramento de suas tripulações. A construção do Complexo Naval está localizada no município de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, em terreno con� guo ao do porto de Itaguaí, 
onde os submarinos serão construídos nesse novo complexo. O prazo atualmente previsto para a pron� fi cação do estaleiro de manutenção e da Base de apoio é 2029;

Os PNR serão distribuídos às tripulações dos submarinos e das OM de apoio que comporão o Complexo Naval de Itaguaí; e
A infraestrutura de apoio engloba a obtenção de embarcações de apoio, viaturas, estrutura de segurança, saúde, telecomunicações e tecnologia da informação, levantamento hidro-

gráfi co, sinalização náu� ca e outras estruturas de apoio aos submarinos e às suas tripulações.

b) Dotar a MB de Submarino Convencional com Propulsão Nuclear, a fi m de contribuir para a garan� a de negação do uso do mar e o controle marí� mo das áreas estratégicas de 
acesso ao Brasil, além de permi� r a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país.

Consiste das seguintes metas estratégicas constantes do Empreendimento Modular de obtenção de submarinos – GEM 19/20:
 1) Capacitação em projeto e construção do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear (SN-BR);
 2) Obtenção da Plataforma do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear;
 3) Projeto de Construção e validação da Propulsão Nuclear;
 4) Independência e autonomia para manutenção corre� va, adapta� va e evolu� va do sistema de combate do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear; e
 5) Nacionalização de materiais, equipamentos e sistemas do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear.

Serão desenvolvidas as seguintes a� vidades:
Obtenção da capacidade tecnológica de projetar submarino convencional com Propulsão Nuclear;
Aquisição de pacote de material para um submarino convencional com propulsão nuclear e respec� vo sistema de apoio logís� co;
Projeto, construção e teste da planta de propulsão nuclear;
Gerenciamento do projeto e construção do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear no Brasil; e
Capacitação para tecnologia de projeto do sistema de combate do  Submarino Convencional com Propulsão Nuclear.

c) Dotar a MB de novos submarinos convencionais, a fi m de contribuir para a garan� a de negação do uso do mar e o controle marí� mo das áreas estratégicas de acesso ao Brasil, 
além de permi� r a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país.

Consiste das seguintes metas estratégicas constantes do Empreendimento Modular de obtenção de submarinos – GEM 19/20:
 1) Obtenção de 4 Submarinos com Propulsão Convencional, com Transferência de Tecnologia de projeto de detalhamento da seção intermediaria e de construção dos Submari-

nos Convencionais;
 2) Obtenção de torpedos e equipamentos de contramedidas para os Submarinos Convencionais;
 3) Nacionalização de materiais, equipamentos e sistemas dos Submarinos Convencionais; e
 4) Independência e autonomia para a manutenção corre� va, adapta� va e evolu� va do sistema de combate dos Submarinos Convencionais.

Serão desenvolvidas as seguintes a� vidades:
Aquisição de pacotes de materiais necessários e sufi cientes para a fabricação de quatro Submarinos Convencionais (S-BR) da Classe “Scorpéne” respec� vos sistemas e tecnologia de 

construção, incluindo a transferência de tecnologia para construção de submarinos convencionais; 
Aquisição de armamentos, despistadores e respec� vos sistemas logís� cos; 
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Gerenciamento da construção dos quatro S-BR no Brasil; e
Capacitação para a manutenção do sistema de combate dos Submarinos Convencionais.
Atendendo ao con� do na publicação EMA 420 – Normas para a Logís� ca do Material, a Administração Naval organizou os Contratos Subordinados do PROSUB em três Empreendi-

mentos Modulares, segundo a natureza de seus objetos, e de acordo com o obje� vo da Ação de Governo, dentro do programa do Programa de Planejamento e Administração nº. 0626 
– Reaparelhamento da Marinha do Brasil, da seguinte forma:

a) EM 18 – Ação do PPA nº. 123G – Implantação do Estaleiro e da Base Naval para construção e manutenção de Submarinos;
b) EM 19 – Ação do PPA nº. 123H – Construção do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear; e
c) EM 20 – Ação do PPA nº. 123I – Construção de Submarinos Convencionais.

Destarte, a missão da COGESN é executar as tarefas supracitadas com o propósito de contribuir para o preparo e aplicação do Poder Naval, no tocante às a� vidades relacionadas com 
o material da Marinha. Tal fi nalidade corrobora a missão da Marinha, haja vista que contribui com a tarefa de preparar o Poder Naval com o fi to precípuo de contribuir para a defesa da 
Pátria.

Principais entregas em 2020:
• Entrega do Submarino Riachuelo;
• Lançamento do Submarino Humaitá;
• Transferência das seções do Submarino Tonelero para o Estaleiro de Construção;
• Encerramento no fi nal de junho da a� vidade Integra� on C0’3 – “Processamento de divergências rela� vas à Fase B (fase do projeto básico)” do Projeto de Construção do SN-BR;
• Conclusão das Fases de Planejamento e Especifi cação do IPMS - IntegratedPlataform Management System e realizada primeira Preliminary Design Review (PDR);
• Encaminhamento pela COGESN à Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade (AgNSNQ) dos documentos necessários para a licença de Construção do SN-BR;
• Preparação da Base Norma� va em andamento pela Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade (AgNSNQ);
• Aprovação do escopo da fabricação da Seção de Qualifi cação pela MB;
• Pron� fi cação da Ofi cina de A� vação de Baterias para o SBR-2;
• A� vação da Base de Submarinos da Ilha da Madeira; e
• Entrega do Cais 2.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS:

a) Bene� cios Sociais decorrentes do PROSUB.
 Os itens a seguir apresentam os bene� cios sociais ao País e, em especial, à região, decorrentes da execução do PROSUB:

1. Programas de Inclusão Social
 O PROSUB possibilitou a implantação de diversos Programas de Inclusão Social, resultantes da parceria entre a Odebrecht e a Marinha do Brasil, entre os quais pode ser desta-

cado: 
• Programa "Alimento Justo" - Programa de Agricultura Familiar que visa à promoção do crescimento da renda familiar por meio do fomento à produção agrícola de pequenas 

propriedades no Município de Itaguaí.
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2. Programa de Gestão Ambiental
 Foi implantado pela Marinha do Brasil e Construtora Norberto Odebrecht S.A., no âmbito do processo de licenciamento ambiental do Estaleiro e Base Naval, um Programa de 

Gestão Ambiental que tem por obje� vos: 
(i) A implantação e acompanhamento de programas, projetos e ações, pactuados junto ao Ins� tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão 

ambiental licenciador do empreendimento, através do Plano Básico Ambiental;
(ii) o atendimento às condicionantes constantes nas licenças ambientais; e
(iii) o atendimento à legislação per� nente ao empreendimento, de modo a garan� r o compar� lhamento dos recursos da Baía de Sepe� ba por parte de seus diversos usuários, de 

forma sustentável e inclusiva.
 No âmbito do processo de licenciamento ambiental do Estaleiro e Base Naval, a Resolução CONAMA nº 237/1997 prevê o licenciamento ambiental para empreendimentos com 

signifi ca� vo impacto ambiental, de bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada legislação específi ca. Porém, a Lei Complementar (LC) nº 140/2011, em seu Art. 
7º, inciso XIV, alínea f, estabelece que se excetua do licenciamento ambiental, nos Atos do Poder Execu� vo, os empreendimentos militares previstos no preparo e emprego das Forças 
Armadas. Nesse sen� do, o Comandante da Marinha expediu a Portaria nº 303/MB, em 30 de setembro de 2016, declarando o caráter militar das a� vidades para o preparo e emprego da 
Marinha do Brasil, desenvolvidas pela Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), Estaleiro de Construção (ESC), Estaleiro de Manutenção (ESM), Complexo de Manutenção 
Especializada (CME) e Base Naval do Complexo Naval de Itaguaí, organizações estas que integram o empreendimento Estaleiro e Base Naval para a Construção de Submarinos Conven-
cionais e de Propulsão Nuclear. Do exposto, as instalações militares UFEM, ESC, ESM, CME e Base Naval não são passíveis de licenciamento ambiental, sem prejuízo da observância da 
legislação ambiental e demais normas ambientais vigentes. 

 A COGESN ra� fi cou junto à Construtora Norberto Odebrecht S.A. que o IBAMA, por meio do O� cio n° 8/2018/CGMAC/DILlC-IBAMA, informou que as organizações que integram 
o empreendimento Estaleiro e Base Naval, para a construção de Submarinos Convencionais e de Propulsão Nuclear ora integrantes do Complexo Naval de Itaguaí (CNI), não são passíveis 
de licenciamento ambiental, ressaltando que a dispensa de licenciamento não exime da observância às normas ambientais, em especial à proteção fl orestal, ao tratamento de efl uentes 
e adoção de procedimento adequado de coleta e des� nação de resíduos, bem como deverá ser requerido, junto ao Órgão Ambiental competente, caso constatada a necessidade, Au-
torização para Supressão de Vegetação (ASV). Ainda, em 01 de outubro de 2019, o IBAMA, por meio do O� cio nº 620/2019/DILlC, delegou a competência para autorizar a supressão de 
vegetação no âmbito do Estaleiro e Base Naval para o Órgão Estadual de Meio Ambiente.

Desta forma, a fi m de manter o atendimento à legislação em vigor e resguardar a MB de futuros ques� onamentos, a COGESN mantém as a� vidades abaixo relacionadas:
1. Tratamento de Efl uentes Industriais e/ou Domés� cos
2. Tratamento de Água
3. Gerenciamento de riscos ambientais
4. Gerenciamento de resíduos
5. Monitoramentos ambientais
6. Licenciamento para supressão vegetal
7. Atendimento às demandas da comunidade

1. Tratamento de Efl uentes Industriais e/ou Domés� cos
Para executar esta tarefa existem 5 Estações de Tratamento de Efl uentes (ETE) e 3 Estações de Tratamento de Água (ETA). Quatro delas estão distribuídas pelas diversas áreas que 

compõem o Complexo Naval de Itaguaí e uma encontra-se atendendo ao alojamento e ao almoxarifado de Piranema. As áreas em que se encontram instaladas são: Canteiro de Apoio 
do EBN (1), BSIM – Área Norte (1), BSIM – Área Sul (2) e Piranema (1). Uma das ETE instaladas na BSIM – Área Sul foi desa� vada, porém sem comprometer a a� vidade de tratamento dos 
efl uentes daquela área. A ETE de Piranema será desa� vada no segundo semestre de 2021 em face da desmobilização daquela instalação. Estão em andamento estudos para verifi car a 
possibilidade de instalação da ETE que servia a Piranema ser instalada na BSIM -Área Sul.
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A CNO apresenta à MB, mensalmente, relatórios que apresentam os índices dos efl uen-
tes que, após tratados, são descartados no ambiente. Os referidos índices têm-se mostra-
do, na sua maioria, dentro dos parâmetros exigidos pela legislação ambiental em vigor. As 
coletas são executadas semanalmente em todas as ETE.

2.  Tratamento de Água
A obra possui vários poços artesianos para atender às demandas diárias, tanto de água 

potável quanto de não potável. Para manter a água extraída dos poços dentro dos padrões, 
são u� lizadas as Estações de Tratamento de Água (ETA). Nas diversas instalações da obra, 
dispomos 2 ETA que estão operando normalmente.

3. Gerenciamento de Riscos Ambientais
Com a fi nalidade de mi� gar e/ou evitar derramamento de poluentes no espelho d’água 

do EBN, oriundos das a� vidades de construção em andamento, a CNO possui uma empre-
sa subcontratada que acompanha as a� vidades de maior risco ou atende com recursos 
específi cos de contenção e absorção, poluentes que tenham sido derramados de forma 
acidental. A cobertura contratual prevê acompanhamento de trabalhos e acionamento em 
caso de emergência, nas 24 horas do dia.

4. Gerenciamento de Resíduos
As a� vidades co� dianas da obra geram uma quan� dade considerável de resíduos, tan-

to orgânicos como recicláveis. Estes resíduos são descartados em locais credenciados, de 
acordo com a legislação ambiental vigente. São volumes de madeira, entulho, lixo orgânico, 
plás� co, etc.

5. Monitoramentos Ambientais
Desde o início do Projeto em Itaguaí, são feitos acompanhamentos de vários indicado-

res ambientais, como forma de garan� r à comunidade e aos órgãos de controle que não 
ocorrem impactos ao meio ambiente, decorrentes das obras de construção do EBN. Os 
monitoramentos efetuados são os seguintes:

- Correntes marí� mas
- Biota aquá� ca 
- Qualidade da água
- Fauna terrestre
- Ruído ambiental
- Qualidade do ar
- Radionuclídeos 
6. Licenciamento para Supressão Vegetal

Prova de mar do Submarino “Riachuelo” (S-40)
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De acordo com a manifestação do IBAMA, já mencionada anteriormente, as a� vidades de supressão vegetal seguem exigindo autorização de órgão ambiental. No caso do nosso 
empreendimento, a referida autorização deve ser requerida ao órgão estadual Ins� tuto Estadual do Meio Ambiente (INEA) que, em algumas situações, delega ao órgão municipal, Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente. 

Atualmente, encontram-se em tramitação as autorizações para supressão vegetal para a construção do Canal de Drenagem S1 e para a construção da torre meteorológica. 

7. Atendimento às demandas da comunidade
Também faz parte das atribuições da Gerência Adjunta de Licenciamento Ambiental do EM-18 a interação com a comunidade local. Desta forma, existe um canal aberto de comuni-

cação dos moradores com o empreendimento, pelo qual são respondidas demandas variadas.

Informação Orçamentária do Ano de 2020
Programa 6012

Ação Orçamentária LOA Despesas 
empenhadas

Despesas 
liquidadas Despesas pagas Restos a pagar 

inscritos
Restos a pagar 

pagos

123G R$ 434.078.411,00 R$ 434.053.229,19 R$ 424.468.868,02 R$ 409.143.557,94 R$ 85.406.775,88 R$ 34.896.301,43

123H R$ 321.895.544,00 R$ 309.745.720,06 R$ 303.384.218,74 R$ 301.623.514,45 R$ 56.456.814,40 R$ 39.024.644,39

123I R$ 628.180.453,00 R$ 687.124.687,20 R$ 678.377.021,34 R$ 670.541.647,23 R$ 153.747.514,24 R$ 13.740.928,50

Emenda Parlamentar do ano de 2020
Programa 6012

Ação Orçamentária Despesas 
empenhadas

Despesas 
liquidadas Despesas pagas

123I R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

Fonte: Consulta Tesouro Gerencial.
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Complexo Naval de Itaguaí-RJ
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Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto por exercício fi nanceiro desde o seu início até 2020:

PROGRAMA 6012 - AO 123G
ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO
2009 R$ 608.925.293,85 R$ 608.925.293,85 R$ 554.282.916,97

2010 R$ 1.050.889.139,04 R$ 1.064.980.711,74 R$ 1.103.110.183,00

2011 R$ 832.520.058,88 R$ 832.426.698,05 R$ 832.482.379,31

2012 R$ 1.222.340.688,08 R$ 1.192.143.570,80 R$ 1.190.545.150,80

2013 R$ 1.365.926.470,14 R$ 1.323.125.434,53 R$ 952.878.038,94

2014 R$ 1.251.901.136,47 R$ 1.279.160.430,65 R$ 1.540.494.951,98

2015 R$ 684.692.574,12 R$ 553.259.456,60 R$ 351.843.413,84

2016 R$ 340.685.870,47 R$ 396.618.814,07 R$ 707.699.987,46

2017 R$ 376.297.028,84 R$ 408.678.096,19 R$ 409.771.223,45

2018 R$ 483.532.044,20 R$ 536.767.816,88 R$ 536.847.415,92

2019 R$ 380.537.176,21 R$ 377.672.568,07 R$ 373.118.016,62

2020 R$ 434.053.229,19 R$ 424.468.868,02 R$ 444.039.859,37

TOTAIS R$ 9.032.300.709,49 R$ 8.998.227.759,45 R$ 8.997.113.537,66
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PROGRAMA 6012 - AO 123H
ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO
2009 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2010 R$ 398.600.239,81 R$ 283.823.402,64 R$ 283.719.629,77

2011 R$ 209.681.022,53 R$ 296.234.383,88 R$ 296.253.887,35

2012 R$ 186.576.205,25 R$ 179.490.254,37 R$ 179.289.954,37

2013 R$ 242.379.509,37 R$ 126.250.062,00 R$ 94.897.520,15

2014 R$ 458.650.923,31 R$ 299.460.678,98 R$ 331.096.189,77

2015 R$ 128.896.714,08 R$ 497.053.030,84 R$ 426.836.168,69

2016 R$ 242.298.172,75 R$ 258.780.065,66 R$ 324.070.440,48

2017 R$ 377.331.959,77 R$ 366.198.985,95 R$ 365.441.879,16

2018 R$ 449.882.693,17 R$ 413.494.711,18 R$ 415.348.076,38

2019 R$ 405.337.255,57 R$ 499.314.316,54 R$ 499.557.553,82

2020 R$ 309.745.720,06 R$ 303.384.218,74 R$ 340.648.158,84

TOTAIS R$ 3.409.380.415,67 R$ 3.523.484.110,78 R$ 3.557.159.458,78
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PROGRAMA 6012 - AO 123I
ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO
2009 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2010 R$ 1.631.070.977,83 R$ 1.488.471.404,71 R$ 1.488.471.404,71

2011 R$ 1.119.388.737,31 R$ 859.592.259,18 R$ 855.423.825,66

2012 R$ 635.247.080,55 R$ 642.536.378,98 R$ 646.571.849,26

2013 R$ 762.168.286,08 R$ 568.529.105,32 R$ 539.109.997,57

2014 R$ 343.499.912,59 R$ 927.980.717,47 R$ 892.105.935,74

2015 R$ 264.590.334,49 R$ 542.677.151,86 R$ 473.776.063,35

2016 R$ 486.440.895,97 R$ 495.738.825,31 R$ 611.523.735,71

2017 R$ 961.058.038,37 R$ 917.866.853,85 R$ 918.016.749,56

2018 R$ 953.778.853,21 R$ 898.948.578,71 R$ 898.948.578,71

2019 R$ 512.844.298,66 R$ 490.820.998,21 R$ 490.716.435,73

2020 R$ 687.224.687,20 R$ 678.477.021,34 R$ 684.382.575,73

TOTAIS R$ 8.357.312.102,26 R$ 8.511.639.294,94 R$ 8.499.047.151,73
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Obje� vo Naval  – (OBNAV 6: Modernizar a Força Naval)
Estratégia Naval – (EN 6.2: Construção do Núcleo do Poder Naval)

Ação Estratégica Naval – (FORÇA NAVAL 2: Executar o Programa de Submarinos)

Indicador de desempenho: Indicador de 
Avanço Físico da Infraestrutura do Comple-
xo Naval de Itaguaí - CNI

Meta Construção:
76,51

Realizado:
75,33

Obje� vo da AEN
FORÇA NAVAL 2 – Executar o Programa de Submari-
nos (PROSUB)

Desempenho: % Avanço Realizado / % Avanço Planejado 
= 98,46%
Excelente

Responsável:
DGDMTM

Ação decorrente do indicador:
Pron� fi cação da Ofi cina de A� vação de Baterias para o SBR-2.
A� vação da Base de Submarinos da Ilha da Madeira.
Entrega do Cais 2.

Obje� vo Naval  – (OBNAV 6: Modernizar a Força Naval)
Estratégia Naval – (EN 6.2: Construção do Núcleo do Poder Naval)

Ação Estratégica Naval – (FORÇA NAVAL 2: Executar o Programa de Submarinos)

Indicador de desempenho:
Indicador de Avanço do Projeto e 
Construção do  Submarino Convencional 
com Propulsão Nuclear

Meta Construção:
21,88

Realizado:
21,63

Obje� vo da AEN
FORÇA NAVAL 2 – Executar o Programa de Submari-
nos (PROSUB)

Desempenho: % Avanço Realizado / % Avanço Planejado 
= 98,46%
Excelente

Responsável:
DGDNTM

Ação decorrente do indicador:
Encerramento no fi nal de junho da a� vidade Integra� onC0’3 – “Processamento de divergências rela� vas à Fase B” do Projeto de Construção do SN-BR.
Conclusão das Fases de Planejamento e Especifi cação do IPMS - Integrated Plataform Management System e realizada primeira Preliminary Design Review (PDR).
Encaminhamento pela COGESN à Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade (AgNSNQ) dos documentos necessários para a licença de Construção do SN-BR.
Preparação da Base Norma� va em andamento pela AgNSNQ.
Aprovação do escopo da fabricação da Seção de Qualifi cação pela MB.



Relatório de G
estão 2020

Obje� vo Naval  – (OBNAV 6: Modernizar a Força Naval)
Estratégia Naval – (EN 6.2: Construção do Núcleo do Poder Naval)

Ação Estratégica Naval – (FORÇA NAVAL 2: Executar o Programa de Submarinos)

Indicador de desempenho: Indicador de 
Avanço da Construção dos 4 Submarinos 
Convencionais

Meta Construção:
89,27

Realizado:
77,72

Obje� vo da AEN:
FORÇA NAVAL 2 – Executar o Programa de Submari-
nos (PROSUB)

Desempenho: % Avanço Realizado / % Avanço Planejado 
= 87,07%

Ó� mo

Responsável:
DGDNTM

Ação decorrente do indicador:
Entrega do Submarino Riachuelo.
Lançamento do Submarino Humaitá.
Transferência das seções do Submarino Tonelero para o Estaleiro de Construção.
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NAVIO-PATRULHA DE 500 TONELADAS (NPa500) 

Navio-Patrulha “Maracanã” em construção no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
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Principais entregas em 2020:
No decorrer de 2020 foram concluídas as seguintes metas principais:
A – NPa Maracanã
1 – Realizada a 4º docagem;
2 – Cordões de Solda no convés principal, costado e fundos;
3 – Tratamento e pintura do casco;
4 – Fabricação e instalação de redes do sistema de circulação de água salgada, sistema de óleo combus� vel e descargas de gases;
5 – Aquisição de válvulas e fi ltros para o sistema da propulsão; e
6 – Instalação de sistemas de energia de terra e interligação dos quadros elétricos.

B – NPa Mangara� ba
1 – Elaboração do projeto de detalhamento; e
2 – Serviço de Mão-de-Obra Especializada (Gerenciamento e Planejamento de Obras).

Impactos socioeconômicos: 
Emprego dos meios em ações humanitárias em apoio às a� vidades de Defesa Civil, em locais declarados em estado de calamidade pública, fi scalização e controle da poluição no mar, 

realizadas pelos navios da Marinha. Adicionalmente, a construção nos navios no AMRJ proporciona geração de empregos no setor da construção naval. 

NAVIO-PATRULHA DE 500 TONELADAS (NPa500) – AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1N47 E 21A0 DO PROGRAMA 6012, OBNAV 6, EN 6.2,
FORÇA NAVAL 4

Visão Geral do Programa:
O projeto prevê a retomada da construção de dois Navios-Patrulha de 500 toneladas (NPa500) - NPa Maracanã e Mangara� ba, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a serem 

empregados nas mais variadas missões com destaque para operações de defesa das plataformas de exploração e explotação de petróleo e gás no mar; patrulha naval e fi scalização nas 
águas jurisdicionais brasileiras (AJB); apoio às a� vidades de salvaguarda da vida humana no mar, na área de responsabilidade do Brasil; e apoio às ações de Defesa Civil.

Projetos e ações complementares: Não houve



Re
la

tó
rio

 d
e 

G
es

tã
o 

20
20

Obje� vo Naval – OBNAV-6 - Modernizar a Força Naval
Estratégia Naval - AE-6.2 – Construção do Núcleo do Poder Naval

Ação Estratégica Naval – FORÇA NAVAL 4 – NPa500 ton

Indicador de desempenho: PRONAPA

O indicador será ob� do e apurado por meio da seguinte regra de formação:
(1) = (nº de a� vidades cumpridas / nº de a� vidades previstas na respec� va 
fase do projeto) X 100.
(2) = (VA/VP) x 100, onde:
VA (Valor Agregado) – valor apurado do trabalho concluído no semestre
VP (Valor Planejado) – custo es� mado do projeto de obtenção
PRONAPA = ((1) + (2)) / 2 

Meta:
35%

Realizado:
38%

Obje� vo da AEN
Obtenção de Navios-Patrulha 500T para emprego na fi scalização da Amazônia Azul

Desempenho:

Bom

Responsável:

DGMM

Ação decorrente do indicador:
O projeto se desenvolve bem, porém o gerenciamento dos riscos associados ao projeto vem sendo revisado constantemente, principalmente considerando possíveis restrições 
orçamentárias.

Indicadores de desempenho: 

Informações Orçamentárias: 

Informação Orçamentária do Ano de 2020

Programa 6012
Ação Orçamentária LOA Despesas 

empenhadas
Despesas 
liquidadas Despesas pagas Restos a pagar 

inscritos
Restos a pagar 

pagos

1N47 R$ 20.000.000,00 R$ 16.292.768,69 R$ 15.429.001,56 R$ 15.417.410,90 R$ 3.041,00 R$ 3.041,00
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Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto por exercício fi nanceiro desde o seu início até 2020:

ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO
2019 R$ 4.003.041,00 R$ 4.003.041,00 R$ 4.000.000,00

2020 R$ 16.292.768,69 R$ 15.417.410,90 R$ 15.420.451,90

TOTAIS R$ 20.295.809,69 R$ 19.420.451,90 R$ 19.420.451,90
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HELICÓPTEROS MULTIEMPREGO 

Helicóptero de Emprego Geral de Pequeno Porte (H-135)
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 156O DO PROGRAMA 6012, OBNAV 6, EN 6.2, FORÇA NAVAL 6

Visão Geral do Programa

Helicópteros Mul� emprego (HME S-70b Seahawk)
O projeto teve seu início em 2008, e previa a aquisição de 4 aeronaves SH-16 (nomenclatura das aeronaves S-70b Seahawk na Marinha do Brasil), a serem usadas primariamente em 

missões an� ssubmarino e contra alvos em super� cie. De modo secundário, poderiam ser empregadas em ações humanitárias em apoio às a� vidades de Defesa Civil, em locais declarados 
em estado de calamidade pública; fi scalização, controle da poluição no mar e apoio às ações de saúde realizadas pelos navios da Marinha em proveito das comunidades ribeirinhas, na 
região Amazônica e no Pantanal; resgate e evacuação de feridos em navios no Mar Territorial brasileira; e apoio às ações de pesquisa e de presença brasileira no con� nente Antár� co. Es-
sas aeronaves viriam para subs� tuir as aeronaves SH-3A/B que compunham o inventário da Marinha e encontravam-se obsoletas e an� econômicas, sob o ponto de vista de manutenção. 

Em 2011 foram acrescentadas, ao contrato, mais duas aeronaves SH-16 e em 2015 a aquisição de um simulador tá� co.
Das seis aeronaves constantes do processo de aquisição, quatro foram recebidas em 2012 e duas em 2015. 
Em con� nuidade ao projeto, encontra-se em desenvolvimento o Simulador Tá� co de Missão dos Helicópteros de Mul� emprego, com avanços no desenvolvimento do so� ware e de 

processos constru� vos. Foi incluído um período de quatro anos de suporte logís� co sob a responsabilidade da empresa. Previsão para o simulador estar pronto e liberado para início dos 
treinamentos na Base Aérea Naval: MAI2021.

Helicópteros de Emprego Geral de Pequeno Porte (H-135)
O projeto teve início em 2019, e prevê a aquisição de 3 aeronaves UH-17 (nomenclatura das aeronaves H-135 na Marinha do Brasil) e visam atender a Estratégia Nacional de Defesa, 

em apoio ao Programa Antár� co e de outras ações governamentais. Essas aeronaves subs� tuirão as aeronaves UH-13 que compunham o inventário da Marinha e encontram-se obsoletas 
e an� econômicas, sob o ponto de vista de manutenção. Cada helicóptero foi adquirido com dois motores Arrius 2B2 Plus já instalados, com a fi nalidade de manutenção de alta disponi-
bilidade para cumprimento das tarefas do EsqdHU-1, durante cinco anos, e com um índice de 80% de disponibilidade operacional para as aeronaves, em missões como as dos Navio de 
Apoio Oceanográfi co (NApOc) “Ary Rongel” e Navio Polar (NPo) “Almirante Maximiano”.

Das três aeronaves do processo de aquisição: a primeira, anteriormente programada para DEZ2019, foi efe� vamente recebida em JAN2020, a segunda em JUL/2020 e a terceira o 
recebimento inicial foi realizado em NOV2020.  

Encontra-se também em vigor, o contrato com a empresa Safran Helicopter Engines, para Prestação de Serviços de Suporte Logís� co (ContractLogis� cSuport – CLS), incluindo o for-
necimento de serviços con� nuados para a manutenção programada e não programada, reparo, revisão geral ou troca dos componentes e subcomponentes dos motores Arrius 2B2 Plus, 
dos três Helicópteros UH-17 (modelo EC-135 T3).

Projetos e ações complementares: Não houve.

Helicópteros Mul� emprego (HME S-70b Seahawk)
Em con� nuidade ao projeto HME, foi realizado um acordo governamental entre a MB e a USNavy (Ammendment 05 – ABR2015) para aquisição de um simulador tá� co de missão, 

com previsão de pron� fi cação e entrega no Brasil em 2021. Foi incluído um período de quatro anos de suporte logís� co (CLS), sob responsabilidade da empresa. O emprego do simulador 
permi� rá uma redução signifi ca� va nas horas da aeronave alocadas à instrução e adestramento das tripulações, resultando em economia no uso do próprio meio e de seus sensores, o 
que, invariavelmente, impactará nos recursos despendidos para a manutenção das aeronaves. A previsão de conclusão está relacionada ao alongamento do CFF, em razão do CLS, cujo 
úl� mo pagamento ocorrerá em 2025.



Re
la

tó
rio

 d
e 

G
es

tã
o 

20
20

Principais entregas em 2020: 

Helicópteros Mul� emprego (HME S-70b Seahawk)
Con� nuação do processo de construção do Simulador Tá� co de Missão SH-16, com previsão de entrega em 2021.

Helicópteros de Emprego Geral de Pequeno Porte (H-135)
Foram recebidas duas aeronaves em 2020 e iniciado o recebimento da terceira em novembro de 2020.

Impactos socioeconômicos: 
Emprego das aeronaves em ações humanitárias em apoio às a� vidades de Defesa Civil, em locais declarados em estado de calamidade pública, fi scalização, controle da poluição no 

mar e apoio às ações de saúde realizadas pelos navios da Marinha em proveito das comunidades ribeirinhas, na região Amazônica e no Pantanal, resgate e evacuação de feridos em navios 
no Mar Territorial brasileiro e apoio às ações de pesquisa e de presença brasileira no con� nente Antár� co.

Informações Orçamentárias:

Informação Orçamentária do ano de 2020 - Helicópteros Mul� emprego HME S-70b Seahawk
Programa 6012

Ação Orçamentária LOA Despesas 
empenhadas

Despesas 
liquidadas Despesas pagas Restos a pagar 

inscritos
Restos a pagar 

pagos

156O 0,00 R$ 6.450.000,00 R$ 6.450.000,00 R$ 6.450.000,00 0 R$ 51.475,43
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Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto por exercício fi nanceiro desde o seu início até 2020:

ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO
2008 R$ 69.531.302,40 R$ 69.531.302,40 R$ 69.531.302,40

2009 R$ 64.536.316,00 R$ 64.536.316,00 R$ 64.536.316,00

2010 R$ 150.368.611,80 R$ 150.368.611,80 R$ 150.368.611,80

2011 R$ 142.902.148,00 R$ 142.902.148,00 R$ 142.902.148,00

2012 R$ 113.502.278,00 R$ 113.502.278,00 R$ 113.502.278,00

2013 R$ 132.889.046,40 R$ 132.889.046,40 R$ 132.889.046,40

2014 R$ 44.755.040,00 R$ 44.755.040,00 R$ 44.755.040,00

2015 R$ 38.670.210,90 R$ 38.670.210,90 R$ 38.670.210,90

2016 R$ 16.440.000,00 R$ 16.440.000,00 R$ 16.440.000,00

2017 R$ 25.098.750,00 R$ 25.098.750,00 R$ 25.098.750,00

2018 R$ 58.068.073,00 R$ 58.068.073,00 R$ 58.068.073,00

2019 R$ 3.950.000,00 R$ 3.950.000,00 R$ 3.950.000,00

2020 R$ 6.450.000,00 R$ 6.450.000,00 R$ 6.450.000,00

TOTAIS R$ 867.161.776,50 R$ 867.161.776,50 R$ 867.161.776,50
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Informação Orçamentária do ano de 2020 Helicópteros Mul� emprego (Helicópteros de Emprego Geral de Pequeno Porte H-135)
Programa 6012

Ação Orçamentária LOA Despesas 
empenhadas

Despesas 
liquidadas Despesas pagas Restos a pagar 

inscritos
Restos a pagar 

pagos

156O R$ 46.287.450,00 R$ 30.781.174,91 R$ 30.202.678,76 R$ 30.202.678,76 R$ 23.491.644,60 R$ 23.491.644,60

Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto por exercício fi nanceiro desde o seu início até 2020:

ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO
2019 R$ 57.518.382,74 R$ 34.026.738,14 R$ 34.026.738,14

2020 R$ 30.781.174,91 R$ 30.781.174,91 R$ 54.272.819,51

TOTAIS R$ 88.299.557,65 R$ 64.807.913,05 R$ 88.299.557,65
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Indicadores de desempenho:

Obje� vo Naval – OBNAV-6 - Modernizar a Força Naval
Estratégia Naval - EN 6.2 – Construção do Núcleo do Poder Naval

Ação Estratégica Naval – FORÇA NAVAL-6: Obter aeronaves para compor o Poder Naval (PROAERO)

Indicador de desempenho: Meta: Realizado: 

Indicador: O Indicador do PROAERO (IndPAero I) apresenta a evolu-
ção dos projetos considerando os gastos fi nanceiros e a execução � -
sica de metas (média ponderada)

O indicador será ob� do e apurado por meio da seguinte regra de 
formação:

Helicópteros de Emprego Geral de Pequeno Porte (H-135)

(A) = (nº de a� vidades cumpridas) / (nº de a� vidades totais previstas 
para o projeto) X 100.
(B) = (VA/VP) x 100, onde 
VA (Valor Agregado) – Quanto vale o trabalho concluído até o mo-
mento e 
VP (Valor Planejado) – Custo es� mado do projeto 
Valor = ((A) + (B)) / 2

H-135: 59% H-135: 60,00%

Simulador SH-16
(A) = (nº de a� vidades cumpridas) / (nº de a� vidades totais previstas 
para o projeto) X 100.
(B) = (VA/VP) x 100, onde 
VA (Valor Agregado) – Quanto vale o trabalho concluído até o mo-
mento e 
VP (Valor Planejado) – Custo es� mado do projeto 
Valor = ((A) + (B)) / 2

Simulador SH-16: 96% Simulador SH-16: 98%
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Obje� vo da AEN: Obter aeronaves de asa fi xa, rota� va e/ou remo-
tamente pilotadas para missões de combate e de apoio; simulador 
de voo tá� co para helicópteros, helicópteros an� ssubmarinos, e de 
esclarecimento e ataque, helicópteros de emprego geral de médio 
porte, helicópteros de instrução (HI); e helicópteros de emprego ge-
ral de pequeno porte (UHP).

Desempenho:

Bom

Responsável:

DGMM

Ação decorrente do indicador:

Aquisição de HME / Simulador SH-16
O projeto se desenvolve bem, não há ações adicionais a tomar.

Aquisição de Helicópteros H-135
O projeto se desenvolve bem, não há ações adicionais a tomar.

H-135 a bordo do Navio de Apoio Oceanográfi co "Ary Rongel"
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA AMAZÔNIA AZUL (SISGAAZ) 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2000 DO PROGRAMA 0032, OBNAV 10, EN 10, CSM-1

Visão Geral do Programa

O SisGAAz foi concebido visando desenvolver a capacidade de monitoramento e o controle das AJB e as áreas internacionais de respon-
sabilidade para operações de Busca e Salvamento, assegurando, ainda, a Consciência Situacional Marí� ma no entorno estratégico, par� cu-
larmente no Atlân� co Sul. O Sistema será composto de centros de comando e controle e sensores que receberão em tempo real as infor-
mações de interesse nacional, com obje� vo de proteger o patrimônio nacional e as linhas de comunicação marí� mas, além de aprimorar 
a segurança marí� ma. A primeira fase deverá atender a área do Rio de Janeiro (Fase RIO SisGAAz), e tem no seu escopo a área marí� ma 
entre o Farol de Cabo Frio e o Farol de Castelhanos, de forma a prover a detecção e o acompanhamento con� nuo do trafego marí� mo até a 
distância de 200 MN da linha da costa.

Projetos e ações complementares: Não houve

Principais entregas em 2020:
Foi pron� fi cado o substrato do Conceito Operacional do Sistema (CONOPS), conforme os refi namentos do projeto original realizado 

pelo Setor Opera� vo da MB, com o Projeto Piloto do SisGAAz. Foi pron� fi cada a Declaração de Escopo, que descreve o escopo, tecnologias e 
produtos a serem desenvolvidos na Fase Rio do SisGAAz, com seus objetos e entregáveis. Os produtos do SisGAAz Fase RIO serão, nas fases 
posteriores do Programa, instalados ao longo da costa a par� r de pontos prioritários a serem defi nidos.

Impactos socioeconômicos:
Emprego em apoio às a� vidades de fi scalização, controle da poluição no mar, entre outras, realizadas pela Marinha do Brasil.
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Obje� vo Naval – OBNAV-10 - Ampliar a Consciência Situacional Marí� ma (CSM) nas Áreas de interesse da MB
EN 10 - Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz)

Ação Estratégica Naval – CSM 1 – Desenvolver o SisGAAz

Indicador de desempenho: Em concepção Meta: Em concepção Realizado: Não se aplica

Obje� vo da AEN
Desenvolver a capacidade de monitoramento e con-
trole das AJB e áreas de responsabilidades SAR, as-
segurando a CSM no Entorno Estratégico, par� cular-
mente no Atlân� co Sul.  O Sistema será composto de 
Centros de Comando e Controle e sensores que re-
ceberão, em tempo real, as informações de interesse 
nacional, com o obje� vo de proteger o patrimônio 
nacional e as linhas de comunicação marí� mas, além 
de aprimorar a segurança marí� ma

Desempenho:
O programa SisGAAz está em fase de concepção, com a 

elaboração do Modelo de Negócio que permi� rá a seleção 
de um parceiro tecnológico para a Fase Rio do SisGAAz(2021 

a 2024).
A Fase Rio visa construir os principais produtos que com-

porão o Sistema, a serem posteriormente implantados em 
outras áreas prioritárias.

Os produtos são:
1) Estação de Monitoramento;

2) Console de Vigilância;
3) Arquitetura de desenvolvimento HIDRA +; e

4) Infraestrutura de comunicações para o e-Naviga� on.

Responsável:
DGMM

Ação decorrente do indicador:
Em concepção

Informações Orçamentárias:

Informação Orçamentária do ano de 2020

Ação LOA Despesas em-
penhadas

Despesas liqui-
dadas Despesas pagas Restos a pagar 

inscrito
Restos a pagar 

pago
2000 0,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$2.000.000,00 0,00 0,00

INDICADORES DE DESEMPENHO:
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Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do projeto por exercício fi nanceiro desde o seu início até 2020:

ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO NO ANO
2020 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

TOTAIS R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00


