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APRESENTAÇÃO

       A Carta de Serviços é um compromisso de transparência de uma organização 

pública, visando informar aos usuários como acessar e obter os serviços prestados 

por ela, bem como os compromissos e os padrões estabelecidos para esse 

atendimento. A Carta traz para a organização um processo de transformação 

embasado por alguns princípios fundamentais: comprometimento, informação, 

transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios têm 

como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social.

      A Base  Naval de Aratu (BNA) ao apresentar a Carta  de Serviços  ao 

Usuário, alinha-se aos princípios estabelecidos pelo Decreto nº 9.723, de 11 de 

março de 2019, alterando o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 e revogando o 

Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, contemplando diretrizes que estabelecem 

a relação entre os órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal e os usuários do 

serviço público.

    A Carta tem por objetivo informar aos usuários como acessá-los e os 

compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. A BNA assume 

um compromisso de induzir uma constante melhoria dos seus processos, 

objetivando a busca da excelência e a garantia do direito do usuário/cidadão em 

receber serviços em conformidade com as suas necessidades, a fim de fortalecer a 

sua imagem perante a sociedade e estabelecer uma relação de confiança com os 

cidadãos, por meio de uma gestão clara e transparente.

ÉRICO SANT’ANNA VILELA
Capitão de Mar e Guerra

                                   C o ma n d a n t e
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HISTÓRICO

     A ideia de construção de uma base naval na área correspondente às antigas 
fazendas da Ponta da Areia, Pombal e Boca do Rio remonta ao ano de 1883, 
quando o Primeiro-Tenente Antônio Alves Câmara, então comandante da 
canhoneira "Traripe", foi incumbido com a missão de realizar o levantamento 
de um local apropriado para a mudança do Arsenal de Marinha da província da 
Bahia.

    Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados 
Unidos construiu bases navais ao longo de todo o litoral brasileiro. Na cidade de 
Salvador foram criadas duas bases navais: uma base aeronaval em Aratu e 
outra, destinada a prestar apoio logístico a "destroyers" (denominada Base 
"Baker"), localizada em frente ao porto de Salvador, na área onde hoje 
funciona o Grupamento de Fuzileiros Navais. Após a guerra, estas bases foram 
entregues ao Brasil, ficando inicialmente a Marinha com a base aeronaval de 
Aratu.

     Assim, no ano de 1949 surgiu a ideia de construir uma Base Naval em Aratu, 
com a consequente transferência da Base Naval de Salvador para esse local. 
Entretanto, devido a vários motivos, somente em 1959 foi aprovado o anteprojeto 
de construção pelo então Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra Sylvio 
de Noronha. Após 20 (vinte) anos de muitos esforços, dedicação e trabalho, a 
Base Naval de Aratu foi criada pelo Decreto nº 64.630 de 03 de junho de 1969, 
entrando em efetivo funcionamento em 1º de janeiro de 1970.
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IDENTIDADE INSTITUCIONAL

     MISSÃO

       “Prover apoio logístico às Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais 

da Marinha do Brasil, estacionadas ou em trânsito na área do 2º Distrito Naval, 

a fim de contribuir para o aprestamento das mesmas”.

      VISÃO DE FUTURO

   "Em 2025, ser considerada uma Organização Prestadora de Serviços 

Industriais de qualidade por todos os seus clientes, pela excelência dos serviços 

prestados na área industrial, de magnetologia, de facilidades portuárias, e no 

apoio as vilas navais residenciais, utilizando as mais avançadas tecnologias, 

mantendo nível de revitalização compatível com sua capacidade operacional,  

respeitando as normas do meio ambiente, de saúde ocupacional e de segurança 

no trabalho”.

VALORES ORGANIZACIONAIS

   Além dos princípios constitucionais que devem ser observados em toda a 

Administração Pública (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência), a BNA, para alcançar sua visão de futuro, deve 

seguir os fundamentos de excelência. Além disso, para a busca da excelência 

gerencial, é fundamental que a atuação de todos que servem na BNA seja 

orientada pelos seguintes valores, que são guias genéricos para a decisão e a 

ação: Transparência, Cooperação, Compromisso com resultados, Proatividade,  

Valorização dos princípios que são a base institucional das Forças Armadas, 

Excelência, Tempestividade, Economia, Responsabilidade Social, Segurança 

e  preocupação Ambiental.
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INFORMAÇÕES GERAIS 

     Localização
Estrada da Base Naval, S/N - São Tomé de Paripe – Salvador-BA 

CEP: 40.800-310

     Contatos
Telefones: Sala de Estado (71) 3307-3400  – Secretaria de 

Comunicações: (71) 3307-3506 – Oficial de Serviço (71) 99988-2230 

Horário de atendimento
Segunda à sexta-feira: 08:00h às 17h.
Observação: Não há expediente nos feriados e dias de Licença 

Administrativa.

Compromissos e padrões de qualidade
Atenção, respeito e cortesia no atendimento aos usuários.
Os profissionais da BNA se comprometem a prestar um 

atendimento claro, rápido e objetivo, pautado na ética e no valor do respeito à 
dignidade do ser humano, com cordialidade e atenção individualizada, dando ao 
usuário dos serviços o acesso às informações e procedimentos, em prol da 
transparência dos serviços prestados.

Condições de limpeza e conforto

A BNA dispõe de salas de atendimento e de espera climatizadas, 
cadeiras confortáveis e copa com água gelada e café.

Nossas instalações sanitárias são de fácil acesso e mantidos dentro 
dos padrões de limpeza e higienização, com placas sinalizadoras informativas.

Os ambientes de trabalho são limpos e higienizados, de acordo 
com os padrões de saúde, gerando conforto e bem-estar aos usuários.

Existem, no interior desta Base, vagas de estacionamento 
reservadas a idosos e portadores de necessidades especiais.
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SERVIÇOS INDUSTRIAIS

   A Base Naval de Aratu está capacitada a realizar serviços de Manutenção e 

Reparo Naval em Navios e Embarcações, tendo para isso, diversas oficinas 

especializadas nos segmentos necessários à realização destes reparos. 

Serviços de reparo/revisão de Motores e sistemas de refrigeração: 

revisões/reparos de motores de combustão, de compressores/ar-condicionado 

de Navios e de plantas/equipamentos de refrigeração; revisão e reparo de 

engrenagens redutoras; manutenção de bombas e bicos injetores; manutenção em 

resfriadores de água doce e  água salgada; testes pneumáticos e hidrostáticos 

em ampolas de ar comprimido; limpeza química e mecânica em peças e 

componentes; alinhamento de motores e linhas de eixos; e mandrilamento/ 

tubagem dos dutos dos trocadores de calor.

Manutenção e instalação de equipamentos Eletrônicos e Eletricidade: 

Instalação de equipamentos de comunicações e antenas, reparos de pequena 

monta. Instalação, revisão e reparo de motores e geradores elétricos de 

corrente contínua e corrente alternada. Reparos de equipamentos eletromecânicos, 

passagem de cabos e instalação de circuitos elétricos.

Hidrojateamento e Pintura:  além desse serviço, a BNA oferece limpeza 

química e desgaseificação de tanques, limpeza de praças de máquinas e porões 

e ensaios não destrutivos.
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SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Serviços de Mecânica:   a justagem de equipamentos mecânicos e fundição; 

desmontagem, reparo e montagem de equipamentos hidráulicos e pneumáticos 

de pequeno porte; filtragem de sistemas hidráulicos; serviços de mecânica 

naval; medidas internas, externas e de profundidade com instrumentos de 

precisão; alinhamento de equipamentos por método de relógio comparador; 

usinagem e serviços de recuperação dimensional de eixos; confecção de 

acessórios e ferramentas de apoio.

Serviços oferecidos pela Divisão de Madeira e Vela: isolamento  térmico;  

reparo  e  substituição  de  madeirames,  com  respectiva  calafetagem;  serviços  

de marcenaria em geral; confecção de berços para embarcações; isolamento 

térmico de redes, anteparas, sistema de refrigeração e descarga de motores; 

pequenos reparos estruturais; revestimento de cascos de pequenas 

embarcações, conveses e eixos; revisão e reparo de balsas e confecção de toldos, 

capas e sanefas. 

Serviços de Estruturas e Caldeiraria:  fabricação e reparo de estruturas de 

chapas finas; confecção e reparo de portas e acessórios estanques; confecção 

de bases e “racks” para equipamentos de pequeno porte; estruturas em 

geral; reparo e tubulação; testes hidrostáticos e pneumáticos; fabricação, 

reparo e montagem de chapeamento de caldeiras; fabricação por dobramentos 

em bancadas; brasagem de materiais similares e dissimilares.
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SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Facilidades Portuárias: A BNA possui capacidade de docagem no dique seco 

Almirante Campbell de Barros, navios com até 35.000 t de deslocamento, 220m de 

comprimento, 30 m de boca e 7,5 m de calado, podendo docar simultaneamente 

mais de um navio. O SELENA (Sistema Elevador de Navios)  possui capacidade 

de docagem de seis navios de 60 m, com até 800 t,  14 m de boca e 4 m de calado 

na preamar de sizígia. Ainda oferecemos os serviços de facilidades portuárias, tais 

como cais acostável, aguada, rede de incêndio, manobras de peso com guindastes, 

empilhadeiras e o fornecimento de energia elétrica.

Desembarque de cargas: por estarmos localizados em posição privilegiada 

em relação aos principais destinos de cargas especiais em volume e peso 

(normalmente o Polo Petroquímico de Camaçari), a BNA é um excelente local 

de desembarque devido à proximidade com os modais rodoviários.

Fornecimento de maquinário e mão de obra: operatrizes, guindastes, 

empilhadeiras, mão de obra primária, dupla de mergulhadores, brigada de 

incêndio para apoio ao abastecimento de combustíveis e inflamáveis, testes de 

“gas free” com inspeção de tanques.
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SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Informações:

As etapas do processo de contratação do cliente Extra-MB consistem em: contato 

com o cliente, recebimento do pedido formal do cliente (PFC), cálculo de custos, 

planilha de serviços iniciais, avaliação da viabilidade técnica, negociação entre a 

EMGEPRON e o cliente, medição de consumo, planilha de serviços adicionais, 

atestado de prestação de serviços, termo de compromisso de prestação de serviços, 

encerramento de uma contratação, pesquisa de satisfação, extrato mensal do 

projeto, controle financeiro por extrato e arquivo do projeto. 

Os navios e embarcações, quando atracados na BNA, devem seguir as 

responsabilidades e deveres previstos nas legislações ambientais vigentes. 

Para acesso à BNA o visitante deve se dirigir à portaria de entrada, localizada no 

fim de linha da Estrada da Base Naval, realizar a identificação pessoal e veicular. O 

atendimento é realizado 24 h, inclusive domingos e feriados.

Para mais esclarecimentos sobre os documentos necessários, a forma de prestação 

e o prazo para execução de cada serviço, o usuário Extra-MB deverá entrar em 

contato diretamente com a Gerência de Negócios Extra-MB por meio do telefone 

(71) 3307-3363 ou (71) 3307-3541, e no e-mail bna.extramb@marinha.mil.br. Já a  

Organização Militar de Terra ou um Navio da MB deverá realizar contato com a 

Gerência de Navios da BNA, por meio do telefone (71) 3307-3519/3903 ou e-

mail: bna.secom@marinha.mil.br, A/C BNA-70. 
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TRATAMENTO MAGNÉTICO DE PEÇAS E NAVIOS

O Serviço de Magnetologia da BNA atende às organizações militares e civis em 

serviços que permitem o controle magnético de navios, desmagnetização de 

turbinas, máquinas elétricas e outros equipamentos. A BNA dispõe de pessoal 

especializado na área de magnetismo, capaz de identificar e corrigir problemas 

que tenham origem na intensa magnetização de peças e equipamentos, tais 

como as corrosões pitting e frosting, principalmente em máquinas de grande 

rotação que apresentem desagregação de material nos mancais por efeito 

eletromagnético, e dificuldades em processos de soldagem de tubulações. Isto 

evita a redução de sua vida útil e desgastes prematuros em mancais e 

rolamentos, propiciando uma considerável economia quanto à substituição 

precoce das peças.

Os contatos para atendimento e esclarecimento de tais serviços poderão ser 

feitos pelo telefone: (71) 3307-3947 ou e-mail: bna.secom@marinha.mil.br. A/C 

do BNA-40.
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CENTRO DE ADESTRAMENTO E CURSOS

A BNA possui o Centro de Adestramento de Aratu (CAARATU), pertencente 

à Divisão de Ensino , destinado à realização de cursos e treinamentos 

práticos de Combate  a Incêndio, Controle de Avarias, Sobrevivência no Mar, 

Primeiros Socorros, Telefonista, Prevenção  de Acidentes para todos os 

militares subordinados ao Comando do 2º Distrito Naval e cessão de pátio 

de combate a incêndio para empresas extra-MB.

Os contatos para atendimento e esclarecimento sobre tais serviços poderão ser 

feitos pelo telefone: (71) 3307-3914 ou e-mail: bna.secom@marinha.mil.br, A/C 

do BNA-14. O usuário Extra-MB deverá entrar em contato diretamente com a 

Gerência de Negócios Extra-MB por meio do telefone (71) 3307-3363.
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PROJETOS SOCIAIS

Projeto Soldado Cidadão (PSC)

O PSC é uma ação desenvolvida pelo Ministério da Defesa, por 

intermédio dos Comandos das Forças Singulares, com o propósito de qualificar 

profissionalmente os voluntários que prestam o Serviço Militar para ingresso 

futuro no mercado de trabalho, por ocasião do licenciamento por término de 

tempo de serviço.

Programa Forças no Esporte (PROFESP)

O PROFESP é uma ação desenvolvida pelo Ministério da Defesa com 

crianças da rede pública de ensino, cujo propósito é promover a valorização pessoal, 

fortalecer a integração social, a cidadania e reduzir os riscos sociais dos 

beneficiários, por meio do acesso à praticas esportivas e físicas saudáveis de 

atividades socialmente inclusivas, realizadas no turno escolar oposto.

Maiores esclarecimentos sobre esses programas poderão ser feitos pelo telefone: 
(71) 3307-3914 ou e-mail: bna.secom@marinha.mil.br, A/C BNA-14.
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HOTEL DE TRÂNSITO

O Hotel de Trânsito de Inema (HTI) destina-se, prioritariamente, à hospedagem 

de oficiais, praças e servidores civis, do serviço ativo da MB, incluindo seus 

dependentes legalmente reconhecidos, quando em licença de trânsito e de 

instalação (designados para servirem na área do Com2ºDN ou sendo 

movimentados) ou em movimentação a serviço, obedecida a essa ordem de 

prioridade.

O HTI dispõe de 16 quartos climatizados, salão de festa para eventos, área 

externa com churrasqueira, sauna e academia.  

Maiores esclarecimentos sobre a hospedagem no HTI poderão ser obtidos pelo 
telefone: (71) 3307-3610 ou e-mail: hti.reservas@gmail.com 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Os usuários dos serviços da Base Naval de Aratu podem avaliar o atendimento, 

bem como apresentar reclamações, sugestões ou dúvidas, no sítio na internet “

www.marinha.mil.br/bna/” ou no sítio da intranet “www.bna.mb”, na 

pesquisa de satisfação ou pela caixa de sugestões disponibilizada nas instalações 

da Base, em local de circulação.

Os dados coletados auxiliam na elaboração dos índices de 

satisfação dos usuários no que se refere ao tempo de espera, cordialidade, 

satisfação quanto à solicitação do problema e conhecimento técnico dos 

responsáveis pelos serviços.

MARINHA DO BRASIL

 “Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente.”   
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