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INTRODUÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094/2017
e visa  informar  aos  usuários  os  serviços  prestados  por  uma organização
pública, as formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos
e padrões estabelecidos para o atendimento ao público.

Mais que o cumprimento de uma determinação legal, a Carta de Serviços 
ao Usuário é vista pela ERMRG como uma oportuna ferramenta de comuni-
cação com os seus clientes. A proposta desta Carta é disseminar informações 
para facilitar o acesso aos serviços prestados pelo ERMRG.

Marcos Moreira Bezerra
Capitão de Corveta

Comandante
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INFORMAÇÕES GERAIS

Localização
Avenida Honório Bicalho, s/nº Portão 12 – Ilha de Terrapleno do Leste

CEP: 96201-020 – Rio Grande – RS
Tel: (53) 3233-6314 - ermrg.secom@marinha.mil.br

Intranet: www.ermrg.mb

mailto:ermrg.secom@marinha.mil.br


ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA NO RIO GRANDE 05
“Prontidão nas comunicações, profissionalismo nos mares do sul”

HISTÓRICO

As Estações Rádio da Marinha tiveram sua origem no serviço de Telegrafia sem fio da Armada Nacional,
criado  pelo  Aviso  Ministerial  nº  685  de  28  de  março  de  1907,  posteriormente  designado  Serviço  de
Radiotelegrafia, pelo Decreto nº 16.647 de 22 de outubro de 1924, evoluíram até os dias atuais, construindo
a Rede Principal e Serviços Especiais de Comunicações da Marinha.

Criada em 17 de Maio de 1973, por meio do decreto nº72.279 do Presidente da República vindo a ser
ativada em 18 de Junho daquele mesmo ano, a então Estação Rádio de Rio Grande iniciou suas atividades
nas instalações da antiga Base de Aviação Naval de Rio Grande, localizada na Ilha de Terrapleno de Leste.

Em 1975, a Estação Rádio de Rio Grande passa a executar os Serviços Especiais de Comunicação.
Com a transferência da sede do Comando do 5° Distrito Naval, da cidade de Florianópolis – SC, para a

cidade de Rio Grande – RS, em abril de 1983, passou a desempenhar as atribuições concernentes a uma
Estação Rádio Principal de Área Distrital, tendo suas instalações e equipamentos remodelados e atualizados
pela Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha (DACM), por meio do Projeto Técnico F-04. 1087.

Em 13 de novembro de 1985 teve o seu nome alterado para Estação Rádio da Marinha no Rio Grande,
por meio da Portaria nº 984 do Ministro da Marinha. Em 16 de abril de 2002, o Comandante da Marinha,
pela  Portaria  nº  117,  alterou  a  denominação  para  Estação  Radiogoniométrica  da  Marinha  no  Rio
Grande(ERMRG).

Cercada pelas águas interiores do estuário da Laguna dos Patos e identificada com a paisagem da
cidade natal de personalidades ilustres do passado glorioso da Marinha, a ERMRG abrange 858.500m², além
de outros 156.760m² de área localizada na Quarta Seção da Barra, onde existe o Posto de Transmissão.
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HERÁLDICA

PWR – 44
Num escudo boleado, encimado pela coroa naval, e envolto por uma elipse feita de um cabo de ouro

terminado em nó direito, em campo azul, duas centelhas de ouro, três ramos cada uma, o segundo dos
quais posto em faixa, tendo os ramos voltados para baixo, terminados em forma de seta, e oposto aos
dois outros dispostos em aspas,  envoltas aquelas por uma circunferência do mesmo metal;  em chefe
fendido de vermelho e verde, uma coroa de marquês.
Explicação:

O campo azul,  simbolizando o céu representa o espaço infinito por onde transitam as mensagens
telegráficas  transmitidas  e  recebidas  pela  Estação  Radiogoniométrica  da  Marinha  no  Rio  Grande,  as
centelhas  envoltas numa circunferência,  distintivo de telegrafia na Marinha,  indicam as  atividades da
aludida estação.

No chefe fendido de vermelho e verde, a coroa de marquês, evocando o incito Almirante Tamandaré,
aludi ao Estado sulino e à cidade onde nasceu, Rio Grande, sede da estação e que lhe dá o nome, que
também é memorado pelos esmaltes e metal do chefe, constantes da bandeira criada em 1836, para a
efêmera República Riograndense.
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MISSÃO

I – Proporcionar comunicações entre as OM da MB, ou entre estas e outras 
organizações de interesse da MB, pela operação das redes e circuitos do Sistema 
de Comunicações da Marinha;

II – Cumprir e fiscalizar a doutrina, as normas, os procedimentos e as demais 
instruções de comunicações vigentes na MB, em suas jurisdições; e

III –  Monitorar,  interceptar  e  analisar  o  tráfego  de  radiocomunicações,  bem
como efetuar radiolocalização, quando couber, de acordo com diretrizes específicas.

Em  situação  de  mobilização,  conflito,  estado  de  defesa,  estado  de  sítio,
intervenção federal e em regimes especiais, cabe à ERMRG as tarefas que lhe for
atribuída  pelas  Normas  e  Diretrizes  referentes  à  Mobilização  Marítima  e  as
emanadas pelo Comando do 5º Distrito Naval
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PATRONO DAS COMUNICAÇÕES NAVAIS

Vice-Almirante Tácio Reis de Moraes Rego

Esse distinto Chefe Naval assumiu a função de primeiro encarregado da Estação Central (Aviso de 19/04/1907),
distinguindo-se por sua atuação nos primórdios das comunicações na MB, no qual se dedicou ao longo de sua notável
carreira, destacando-se a participação na instalação de diversas estações rádio nos navios e nas Organizações Militares
(OM) de terra, bem como na construção de faróis e radiofaróis que auxiliam a navegação no Brasil.

Em  28  de  março  1907,  o  Aviso  Ministerial  nº  685  criava  o  Serviço  Radiotelegráfico  da  Marinha  (SRM),
estabelecendo as primeiras instruções para o Serviço de Telegrafia sem fio da Armada Nacional, e alterando o nome do
Posto Rádio da Marinha para Estação Radiotelegráfica da Ilha das Cobras - Estação Central. Pela importância da criação
desse serviço para a Marinha do Brasil  (MB), em 1º de setembro de 2008, o Estado-Maior da Armada publicou a
Portaria nº 178, instituindo o dia 28 de março como Dia das Comunicações Navais e o Vice-Almirante Tácito Reis de
Moraes Rego como Patrono, a fim de rememorar os fatos históricos e elencar os principais desafios e conquistas deste
setor.
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ESTÁGIOS

A  Estação  Radiogoniométrica  da  Marinha  no  Rio  Grande  realiza  em  suas  dependências  os
Estágios de Comunicações Navais, Operador Fonia e de Código Morse, com o propósito de atualizar e
adestrar  os  militares  das  Organizações  Militares  sob  jurisdição  do  Com5ºDN  envolvidos  nas
Comunicações Rádio, visando aperfeiçoar o Sistema de Comunicações, com ênfase nas Comunicações
Operativas, atualizar os militares quanto aos procedimentos para o canal radiotelefônico e qualificar
os militares para a transmissão e a recepção de sinais de Código Morse.

A fim de manter a operabilidade das Comunicações Rádio, faz-se necessário que os Oficiais e
Praças que compõem este serviço, estejam constantemente atualizados, por meio dos Estágios de
Comunicações, abordando assuntos como normas, procedimentos, SMP, entre outros. Além disso,
qualificar as Praças CN da área de jurisdição do Com5ºDN para a transmissão e recepção de Código
Morse.
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COMISSÃO DE ASSESSORIA À MANUTENÇÃO DAS COMUNICAÇÕES RÁDIO

A  fim  de  manter  a  sua  autonomia  funcional  no  campo  das  comunicações,  as  OM
subordinadas ao Com5ºDN guarnecem um determinado número de frequências nas faixas de
VHF  e  HF.  Para  tanto,  faz-se  necessário  que  essas  OM  disponham  de  um  sistema  de
comunicação com arranjo de equipamentos constituído de antenas, acopladores automáticos
de  antenas,  transceptores  ,  receptores,  modens,  estações  de  trabalho  (padrão  MB)  e
aplicativos  funcionando  plenamente,  prontos  para  serem  empregados  em  exercícios
regulares,  promovidos  pela  norma  em  vigor,  em  proveito  às  comissões  operativas,  em
operações  combinadas  e  em  situações  reais,  quando  do  colapso  de  comunicações  em
decorrência  de  rompimento  das  obrigações  assumidas  pelas  concessionárias  do  Sistema
Nacional de Telecomunicação, ou de fatos alheios a esse.
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COMISSÃO DE ASSESSORIA À MANUTENÇÃO DAS COMUNICAÇÕES RÁDIO

A ERMRG realiza Comissões de Assessoria à Manutenção das Comunicações Rádio, por meio de equipes
compostas por militares com experiência em manutenção de equipamentos de comunicação e antenas,
a fim de assessorar, periodicamente as OM subordinadas ao Com5ºDN na melhoria do desempenho e
manutenção dos seus equipamentos de comunicação.

As  Comissões  de  Assessoria  à  Manutenção  das  Comunicações  Rádio  poderão  ocorrer  de  três
maneiras distintas, a saber:

I - Programada (COMISSÃO DE ASSESSORIA À MANUTENÇÃO DAS COMUNICAÇÕES RÁDIO-PRG):
É prevista  no  Programa  de  Adestramento  do  Com5ºDN  (PGAD  -  Com5ºDN),  realizada  em

Capitanias, Delegacias, Agências ou qualquer outra OM fora da sede do Com5ºDN, cuja sugestão seja
observada pela ERMRG, a fim de manter a prontidão das comunicações.

II - Solicitada (COMISSÃO DE ASSESSORIA À MANUTENÇÃO DAS COMUNICAÇÕES RÁDIO-SOL): São 
solicitada pelas OM, nos termos da norma em vigor.

III - Extraordinária (COMISSÃO DE ASSESSORIA À MANUTENÇÃO DAS COMUNICAÇÕES RÁDIO-EXTRA):
São executada por determinação do Com5ºDN. Deverão ser cumpridas as recomendações previstas

nas demais COMISSÃO DE ASSESSORIA À MANUTENÇÃO DAS COMUNICAÇÕES RÁDIO acima elencadas.


