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1 – INTRODUÇÃO

A Carta de Serviços é um documento que visa informar aos cidadãos como acessar
e obter os serviços prestados por uma organização pública, bem como os compromissos e
os padrões estabelecidos para o atendimento aos usuários, trazendo para a organização um
processo de transformação. 

A Base  “Almirante  Castro  e  Silva”  (BACS)  procura  adequar-se  aos  princípios
estabelecidos  pelo  Programa  Nacional  de  Gestão  Pública  e  Desburocratização
(GESPÚBLICA), que orienta a adoção de práticas de excelência e qualidade dos serviços
públicos prestados ao cidadão. 

Luiz Cláudio de Almeida Baracho
Capitão de Mar e Guerra

Comandante
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2 – APRESENTAÇÃO

2.1 – Histórico

A Base de Submarinos foi criada em 06 de maio de 1941 sob a designação de Base da
Flotilha de Submarinos, pelo Aviso nº 610 de 06 de maio de 1941. 

Em 27 de abril de 1945, a Base passou a ser subordinada ao Comando da Flotilha de
Submarinos por meio do Aviso 706-M. 

Em 27 de setembro de 1946 a Base da Flotilha de Submarinos recebeu a denominação
de Base “Almirante Castro e Silva”, de acordo com o Aviso nº 1865.

Em 09 de fevereiro de 1950 a Base “Almirante Castro e Silva” deixou à subordinação
do Comando da Flotilha de Submarinos, por meio do Aviso nº 376. 

O regulamento da Base “Almirante Castro e Silva” foi aprovado em 25 de março de
1959, pelo Decreto nº 45.648, sendo posteriormente alterado pelos Decretos nº 46.769 de 03
de setembro de 1959 e nº 52.739 de 23 de outubro de 1963. 

Com a aquisição de submarinos da Classe Humaitá em 1971, surgiu a necessidade de
ampliação do cais para atracação dos novos meios. As obras de ampliação iniciaram em 22 de
setembro de 1972, aumentando o cais em 70 metros. 

2.2 – Identidade

A Base “Almirante  Castro  e Silva”  é uma Organização Militar  da Marinha do
Brasil,  que  desempenha  atividade  industrial,  provendo  serviços  de  manutenção  e
facilidades de infraestrutura. A OM está diretamente subordinada ao Comando da Força de
Submarinos.

2.3 – Missão

Apoiar  administrativamente  o  Comando  da  Força  de  Submarinos  e  suas  OM
subordinadas, prover serviços de manutenção e reparos de 2º escalão e prover serviços de
escafandria e de medicina hiperbárica, a fim de contribuir para o aprestamento dos meios
navais e para a manutenção das OM subordinadas ao ComForS.
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2.4 – Organograma

3 – VISÃO DO FUTURO

Ser reconhecida como base naval de excelência plenamente capacitada a satisfazer
às necessidades de seus clientes em todos os serviços de sua área de competência.

4 – VALORES ORGANIZACIONAIS

Ser uma base comprometida, ágil e confiável, por meio da Hierarquia e Disciplina,
obtendo a satisfação dos clientes/usuários através do profissionalismo e da constante  busca
por  excelência  nas  Práticas  de  Gestão  e  nas  áreas  Tecnológica,  de  Segurança  e  de
valorização do patrimônio humano.

Na busca da excelência gerencial é fundamental que a atuação de toda a tripulação
seja orientada pelos seguintes valores:

a) Hierarquia e Disciplina: observância das normas e regulamentos que regem o
funcionamento da organização  militar,  permitindo a construção do ambiente, agindo de
acordo com  os preceitos básicos que norteiam a vida militar e a sociedade civil;
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b) Transparência:  condução  das  atividades  de  forma ética,  agindo sempre com
honestidade, confiança, respeito e lealdade no relacionamento com o público interno e
externo;

c) Cooperação: reconhecimento dos serviços desta Base como resultado do esforço
coletivo, propiciando um ambiente de cooperação mútua;

d) Compromisso com resultados: busca de soluções inovadores que favoreçam o
aprendizado contínuo e o entusiasmo para alcançar resultados que agreguem valor;

e) Excelência:  prestar serviços de qualidade com foco na satisfação dos nossos
clientes, visando o pleno atendimento de suas necessidades e expectativas;

 f)  Tempestividade:  executar  os  serviços  segundo  o  cronograma  definido,
concluindo-os dentro do prazo estabelecido;

g) Economia: otimizar os recursos orçamentários para melhor atender os clientes;
h) Segurança: promover a segurança e a valorização do patrimônio humano; e
i) Preocupação Ambiental: buscar a redução do impacto ambiental causado por suas

atividades.

5 – SERVIÇOS OFERECIDOS

5.1 – Departamento Industrial

O Departamento Industrial  da Base Almirante Castro  e Silva  está capacitado a
realizar serviços de manutenção e reparos navais de 2° escalão, visando o aprestamento dos
meios  navais  subordinados  ao  Comando  da  Força  de  Submarinos  e,  de  forma
complementar, dos demais meios navais da MB. 

– Motores elétricos
Revisão e enrolamento de motores elétricos de corrente alternada de baixa potência

(até 20 CV), incluindo desmontagem / montagem do equipamento, troca de rolamentos,
rebobinamento de estatores, tratamento químico, ensaios e testes em bancada.

– Metrologia
Calibração de instrumentos de medidas, incluindo:
 a) Manutenção e recuperação de medidores analógicos de pressão, com inspeção

visual, desmontagem, lubrificação de partes mecânicas, decapagem e pintura da caixa e
recuperação de visores e ponteiros em alguns casos;

 b) Calibração  de  medidores  analógicos  e  digitais de pressão  (manômetros,
vacuômetros e manovacuômetros) na faixa de -0,5 a 900 bar;

 c) Calibração / ensaio de detectores fixos de gases hidrogênio (H2), oxigênio (O2)
e gás carbônico (CO2), fabricante “Draeger”.

– Refrigeração
Manutenção e instalação de  aparelhos de ar  condicionado tipo split  até 30.000

BTU/h,  incluindo inspeção visual,  medições elétricas e de pressão das redes,  troca de
componentes, detecção de vazamentos, recarga de gás, e tratamento químico.

– Extintores de combate a incêndio
Manutenção e recarga de extintores portáteis e carretas para extinção de incêndio,

incluindo: extintores de CO2 de 1 a 10 kg; extintores de pó químico de 1 a 12 kg; carreta
de pó químico de 20 a 100 kg; extintor de água pressurizada de 10 litros; carreta de água

 7



                                                                                                                                                                             

pressurizada de 75 litros; extintor de espuma mecânica de 9 e de 10 litros; e carreta de
espuma mecânica de 50 litros.

– Testes Hidrostáticos
Testes hidrostáticos em ampolas de médio porte até 8000 psi e pneumático até 3000

psi  em  válvulas,  cilindros  de  ar  comprimido  para  mergulho,  tubos  flexíveis  e
compensadores,  coletores  de  descarga  e  trocadores  de  calor.  Testes   hidrostáticos  em
ampolas “DRAGER”, sistema de combate a incêndio (até 4500 psi), e teste pneumático de
até 3000 psi em válvulas, ampolas, coletores de descargas e trocadores.

– Metalurgia
Reparos e projetos em metalurgia, incluindo corte de chapas até 1/8”, corte e solda

oxiacetilênica em estruturas metálicas leves, soldas elétricas,  curvamento de chapas até
3/16”, curvamento de tubos até 2”, dobramento de chapas até 1/8”, e confecção de ralos do
sistema de circulação principal para submarinos classe Tupi.

– Torno e Fresa
Usinagem de pequeno porte, incluindo confecção de conexões e  adaptações  para

redes e válvulas, confecção de engrenagens até 200mm, confecção de flanges, rasgos de
chavetas, e serviços diversos em torno e fresa.

– Manutenção Planejada de Submarinos (GRUMAN)
Manutenção em máquinas, sistemas elétricos e eletrônicos de submarinos da Classe

Tupi,  incluindo a execução de rotinas de SMP de 2º escalão, execução de “wire check”,
medição de desempenho de transmissores e receptores, medição de isolamento de antenas,
medições de parâmetros (isolamento,  capacitância e fator de potência) de hidrofones e
transdutores  de  submarinos,  retirada  /  reinstalação de  manômetros  e  instrumentos  de
medidas, retirada / reinstalação de tubos flexíveis (mangotes) dos diversos sistemas.

– Balsas de Submarinos
Revisão e manutenção de balsas salva-vidas de submarinos, incluindo execução de

rotinas de manutenção, testes de estanqueidade, troca de componentes e insumos.

5.2 – Departamento de Apoio

O Departamento de Apoio está capacitado para prover apoio logístico necessário
aos meios submarinos e de superfície atracados nesta Base, bem como o desempenho de
atividades afetas à prefeitura.

– Divisão de Prefeitura
– Corte de grama;
– Serviços de pedreiro de pequena montagem, por exemplo: construção de bases de

cimento, de calçadas com meio fio, levantamento de pequenas construções de alvenaria,
substituição de piso, pintura, urbanização, limpeza e jardinagem, entre outros; e

– Empréstimo de toldos.

– Divisão de Infraestrutura
– Recarga das baterias dos submarinos atracados nesta Base;
– Prover água destilada para os submarinos atracados;

 8



                                                                                                                                                                             

– Manutenção e condução dos Grupos Destilatórios (GD);
– Manutenção e condução das Caldeiras;
– Fornecimento de vapor. 

– Divisão de Meio Ambiente e Transporte
–  Prevenção de danos à vida humana, ao meio ambiente, aos meios navais,  de

vazamento de combustível e às instalações, nessa ordem, otimizando suas atividades;
– Prover apoio com material de prevenção de vazamentos de combustível;
– Combate à eventuais vazamentos de combustíveis;
– Içamentos de cargas até 21ton com a utilização de guindaste;
– Movimentação de cargas;
– Transporte de pessoal e de material;
– Coleta de resíduos sólidos para as OM subordinadas ao ComForS.

– Divisão de Cais
– Prover facilidades de estacionamento aos navios da MB e extra-MB no cais da

BACS;
– Manutenção e conservação do cais da BACS;
– Fornecer e efetuar a manutenção das defensas e dos demais acessórios de auxílio

a atracação;
– Disponibilizar a estrutura do cais de atracação, adaptando o serviço as suas 

características que são:
–  Características Físicas:  extensão de  434 metros,  22 (vinte e dois) cabeços de

amarração e carga para 30 ton. E distância de 27 m em média entre eles, com 27 (vinte e
sete) defensas e está subdividido em quatro seções, no sentido Leste-Oeste. 

– Bacia de Manobras: A bacia de manobras em frente ao cais tem a profundidade
média de 8 a 12 metros. 

O Cais da Bacs possui em sua extensão de 434 metros, 22 (vinte e dois) cabeços, 27
(vinte e sete) defensas e está subdividido em quatro seções, no sentido Leste-Oeste, como
abaixo descriminado: 

– Seção Alfa – espaço compreendido entre as defensas (1) e (7), com 115 metros de
comprimento (próximo da ponte Rio – Niterói);

–  Seção  Bravo  –  espaço  compreendido  entre  as  defensas (8)  e  (14),  com 115
metros; 

–  Seção  Charlie  –  espaço  compreendido  entre  as  defensas  (15)  e  (21)  numa
extensão de 115 metros; 

– Seção Delta – espaço compreendido entre as defensas (22) e (27) com apenas 89
metros.

Atracação de Embarcações Miúdas  – O espaço compreendido entre as defensas
(19) e (22) permite a atracação de embarcações miúdas. 

– As Facilidades Portuárias
a) Energia elétrica : Retificada no cais na faixa de: (440V 230ª) – (220V 230ª) –

(220V 340ª) – (110V 200ª) e (440V-260-130 e 110V 500ª); 

 9



                                                                                                                                                                             

b) Água potável: Através de canalização que corre todo o cais e possui derivações
com 03 (três) conexões de 1½”, em válvulas do tipo Globo para cada Seção; 

c) Água Destilada: Existe ao longo do Cais uma rede de 3” com derivações de 1”
para cada Seção;

d) Ar  de  baixa  pressão:  Existe  ao  longo  de  todo  o  Cais  derivações  com três
conexões para o fornecimento de ar de baixa para cada Seção (100 libras/pol2); 

e) Ar de alta pressão: Existem dois compressores de 5000 libras/pol2, destinados ao
fornecimento de ar de alta pressão para os navios atracados no cais; 

f) Rede de Incêndio: Na extremidade Leste do Cais, existe a casa de bombas que
aloja 02 (duas) bombas elétricas e uma a diesel fixa de emergência, de modo a atender,
com  03  (três)  tomadas  de  2  ½”,  que  em  cada  seção;  aspiram,  por  meio  de  ralos,
diretamente do mar e descarregam através de uma rede de 200mm; e são escoadas pela
própria  rede de água doce do Cais, através de derivações próprias. 

– Informações Adicionais:
Preenchimento  do  Pedido  Formal  do  Cliente  (PFC),  modelo  BACS  –  nesse

documento  o  cliente  extra-Marinha  define  quais  os  serviços  pretendidos,  qualifica  a
Empresa (CNPJ, endereço, tel, pessoa de contato etc), bem como apresenta aqueles que
serão os seus representantes, todos juridicamente designados.

5.3 – Departamento de Intendência

       O Departamento de Intendência está capacitado a realizar atividades relativas a
serviço de rancho, bem como atividades administrativas e financeiras, visando apoiar as
OM subordinadas ao Comando da Força de Submarinos e, de forma complementar,  os
demais meios navais da MB.

– Divisão de Subsistência
 Fornecer uma alimentação saudável e balanceada para os militares / servidores civis
da BACS e OM apoiadas do CNM e eventuais convidados.

– Horário de Funcionamento do Rancho:
Café da manhã: 07:15 às 07:50 hs
Almoço: 11:15 às 12:50 hs
Jantar: 17:15 às 18:50 hs
Ceia: 21:00 às 21:20 hs

5.4 – Departamento de Mergulho

A este Departamento compete o atendimento prioritário às Organizações Militares
da  Marinha  do  Brasil,  sejam  navios,  submarinos  ou  quaisquer  outras  estruturas
organizacionais  desta  Instituição.  Secundariamente, podem atender,  mediante  contratos
específicos, serviços a órgãos das forças amigas, auxiliares e ao público externo, desde que
os serviços não extrapolem a competência deste grupo de mergulho.

a)  Auxílio nas rotinas de docagem e desdocagem de navios e embarcações;
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Apoio nas rotinas realizadas em diques marítimos com inspeções em “berços” e
“picadeiros” utilizados para acomodação de meios flutuantes que necessitem de reparos em
suas “obras vivas” em ambiente não submerso.

b)  Tamponamento de eixos de embarcações;
Serviço de tamponamento de eixos avariados que apresentem embarque de água em

compartimentos  adjacentes  a  saída  de  eixos  de  embarcações,  auxiliando  na  troca  ou
manutenção das gaxetas ou vedantes dos mesmos.

c)  Limpeza de ralos de embarcações;
Limpeza  e  desobstrução  de  ralos  de  redes  para  reestabilização  de  pressão  de

descarga ou aspiração de sistemas mecânicos que tenham terminações de redes submersas.
d)  Inspeção em cascos de embarcações;
Inspeções em superfícies submersas de cascos de meios marítimos auxiliando no

diagnóstico periódico de avarias que possam comprometer a flutuabilidade do meio.
e)  Limpeza mecânica de cascos com navio flutuando;
Limpeza mecânica com raspas de madeira e metal em superfícies submersas de

meios marítimos auxiliando na manutenção preventiva contra corrosão e encrustações que
possam comprometer a navegação ou deslocamento.

f)  Limpeza de hastes de odômetro;
Limpeza  e  desobstrução  dos  sensores  de  hastes  de  odômetro  que  auxiliam  a

medição de velocidades de embarcações.
g)  Limpeza de domo de sonar;
Limpeza  de  domos  dos  sonares  que  auxiliam  as  tarefas  de  sistemas  acústicos

marítimos.
h)  Bujonamento de aspirações ou descargas de bombas;
Auxilio  em  reparos  de  descargas  ou  aspirações  ao  meio  externo  de  redes  de

sistemas que necessitem de temporária obstrução para reparos ou manutenções internas.
i)  Reparo de redes submersas;
Apoio no reparo de redes submersas através de ferramentas apropriadas para o uso

subaquático.
j) Salvamento, reflutuação e desencalhe de embarcações ou aeronaves de pequeno

porte;
Auxílio ao salvamento, reflutuação e desencalhe de embarcações ou aeronaves de

pequeno porte utilizando métodos subaquáticos de mergulho e respectivos aparelhos e
dispositivos de salvamento.

k)  Corte e solda submarina;
Serviço de corte ou solda submarina em estruturas de pequeno porte utilizando

métodos e equipamentos de mergulho dependente com sistema de comunicação com o
mergulhador.

l)  Fotografia e filmagem submarina;
Serviço  de  fotografia  e  filmagem  submarina  utilizando  câmeras  específicas

subaquáticas produzindo imagens ou vídeos de alta definição, tanto para disponibilidade
em tempo real ou a geração de arquivos digitalizados.

m)  Procura de objetos;
Auxílio à Procura de Objetos utilizando métodos de busca subaquáticas através de

mergulho autônomo e mergulho dependente e reflutuação dos mesmos objetos limitado aos
dispositivos de reflutuação quanto ao porte dos objetos.

n)  Tratamento de acidentados de mergulho em câmara hiperbárica;
Auxílio  no  tratamento  de  acidentados  de  mergulho  com  operação  de  câmara

hiperbárica para recompressão do paciente visando a estabilização e redução de possíveis
danos após o incidente.

o)  Apoio a projetos de desenvolvimento e pesquisa; e

 11



                                                                                                                                                                             

Apoio a projetos de desenvolvimento e pesquisa com serviços de mergulho para
instalação  de  equipamentos  subaquáticos,  coleta  de  dados  e  amostras  de  materiais
submersos, apoio a inspeções de estruturas ou ambientes marinhos com comunicação com
a superfície e fornecimento de imagens.

p)  Destaques em navios da Esquadra.
Serviços  de  destacamentos  de  equipes  de  mergulhadores  com  a  finalidade  de

realização de mergulhos emergenciais ou preventivos contemplando requisitos específicos
de segurança para cada caso e apoio nas tarefas de recolhimento de material ou pessoal na
superfície do mar.

– Informações Adicionais:
As publicações que normatizam a prestação destes serviços é a COMOPNAVINST

n.º 33-12B, bem como a Portaria n.º 17/1992 do ComOpNav, os valores e tarifas cobradas
de acordo com a Circular n.º 3/2017 do ComOpNav.

5.5 – Departamento de Saúde

O  Departamento  de  Saúde está  localizado  em  prédio  próprio  dentro  das
dependências da Base de Submarinos “Almirante Castro e Silva” e está capacitado para
realizar o tratamento de acidentados de mergulho.

– Divisão de Medicina de Submarino
A Divisão  de Medicina de Submarino  realiza  o tratamento  dos acidentados  de

mergulho encaminhados à BACS e presta apoio às atividades hiperbáricas desenvolvidas
no âmbito da Força de Submarinos. 

– Informações Adicionais:
Os acidentes de mergulho com indivíduos que não pertençam à  Marinha do Brasil

devem procurar a unidade hospitalar mais próxima para atendimento de urgência. Caso
seja identificada a necessidade de tratamento hiperbárico e esgotadas as alternativas de
tratamento hiperbárico no meio particular, deve ser feito o contato. O médico hiperbárico
confirmará a necessidade de tratamento e dará as orientações quanto à necessidade do
acidentado ter local para internação previamente definido e da necessidade do mesmo ser
trazido por ambulância com médico, que permanecerá nas dependências da BACS até o
término do tratamento.

Nos acidentados de mergulho com militares da Marinha deve ser realizado contato
com o Médico de Serviço, o qual avaliará a necessidade de tratamento.

6 – LOCALIZAÇÃO

A Base “Almirante Castro e Silva” está localizada na Ilha de Mocanguê Grande,
S/N, Ponta d’Areia - Niterói/RJ, CEP 24040-300.

7 – ATENDIMENTOS AOS CLIENTES

Os atendimentos aos clientes serão realizados de segunda-feira à sexta-feira no
horário de 08:00hs às 16:00hs.
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8 – PRAZOS DE ATENDIMENTOS

Os prazos de atendimento variam de acordo com a complexidade de execução e
urgência.

9 – CONTATOS

Sala de Estado (21) 2189-1278

Departamento Industrial (21) 2189-1847 – SISTELMA: 8116-1847

Departamento de Apoio (21) 2189-1220 – SISTELMA: 8116-1220

Cais de Atracação (21) 2189-1802 – SISTELMA: 8116-1802

Departamento de Intendência (21) 2189-1878

Departamento de Mergulho (21) 2189-1288/1855

Departamento de Saúde (21) 2189-1311

Ouvidoria – Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC)

(21) 2189-1284/1876
E-mail: bacs.sac@marinha.mil.br

10 – REFERÊNCIAS

10.1 – EXTRATO DO  MARCO NORMATIVO Nº. 6.932, DE 11 DE AGOSTO DE
2009. Institui a “Carta de Serviços ao Cidadão”.

Art.  11.  Os  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  Federal  que  prestam  serviços
diretamente ao cidadão deverão  elaborar e divulgar “Carta de Serviços ao Cidadão”, no
âmbito de sua esfera de competência; e
Art. 12. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão aplicar periodicamente
pesquisa de satisfação  junto aos usuários de seus serviços e utilizar os resultados como
subsídio relevante para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial no que se
refere  ao cumprimento  dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento
divulgados na Carta de Serviços ao Cidadão.

10.2 – EXTRATO DO EMA-134 - Princípio da Disseminação de informações:

Item 2.1 - Uma Visão Histórica
A Marinha  do  Brasil,  sempre  atenta  ao  que  está  ocorrendo  na  Sociedade,  procurou
modernizar-  se  ao  longo  de  sua  existência.  Desde  1992,  a  MB vem incentivando  os
comandantes/diretores  a  aplicarem  uma  forma  de  gestão  moderna  em  suas  unidades,
voltada à qualidade e à produtividade.
Entretanto, a dificuldade para implementação, como nos órgãos públicos, também existe.
Este é um desafio gerencial que a Marinha deve superar e vem envidando esforços para sua
consecução no contínuo processo de aprimoramento da gestão administrativa da Força.

Item 2.3.8 - Princípios da Disseminação de Informações
Todos os elementos da organização devem saber divulgar os produtos e serviços prestados
por sua organização. Portanto, as informações de cunho administrativo precisam circular
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em todos os níveis, com agilidade e precisão. A comunicação social tem que usar todos os
meios disponíveis para levar a informação adiante. E, tão importante quanto à rapidez na
transmissão  é  o  conteúdo  claro  e  objetivo.  A  transparência  da  organização  é  uma
consequência natural da disseminação de informações.
Na  Marinha  do  Brasil,  temos  “home  page”,  BONOS,  BONOS  Especiais,  boletins,
informativos e periódicos, “Balcão Naval”, intranet, Cartas de Serviços das OM e outros.
Todos os exemplos anteriores são extremamente válidos, eficazes e efetivos, não havendo
qualquer intenção de se privilegiar uma forma de divulgação em detrimento de outra, ou
mesmo, em esgotar-se o assunto.
Na verdade,  cada uma possui  suas próprias características e carreiam suas respectivas
contribuições para disseminação das informações e interação com os usuários da OM.
Contudo, apenas para destacar uma das ferramentas de gestão mais atual e plenamente
alinhada ao princípio em tela, é conveniente efetuarem-se alguns comentários a respeito
das Cartas de Serviços das OM.
De modo geral,  a  Carta de Serviços  é um documento elaborado por  uma organização
pública que visa informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela, como acessar e
obter esses serviços e quais são os compromissos com o atendimento e os padrões de
atendimento estabelecidos.

MARINHA DO BRASIL
BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA

Ilha do Mocanguê Grande,  s/n – Centro – Niterói, CEP 24040-300

www.bacs.mar.mil.br

“NOSSO ORGULHO MERGULHA FUNDO!”
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