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Apresentação da OM 

A ERMB é subordinada ao Comando do Sétimo Distrito Naval (Com7°DN) e foi criada pelo 
Decreto n° 49.324/1960, para ser a Estação Central do Serviço Fixo da MB. Tendo sido realizadas as 
primeiras transmissões em abril de 1960 a partir de um prédio da Caixa Econômica Federal (CEF) e 
em maio de 1960 a ERMB iniciou provisoriamente suas atividades. 

Em janeiro de 1961, a ERMB migrou para área Almirante Visconde de Inhaúma (ÁREA ALFA), 
onde foram construídas suas primeiras instalações (Postos de Recepção e Transmissão e Prédio da 
Administração). 

Em junho de 1987 a ERMB assumiu a função de Estação Rádio Principal do Serviço Fixo da MB 
e passou a operar a Rede Naval Interamericana de Telecomunicações (RNIT), a Rede Luso-Brasileira 
e a Rede Operativa da Marinha (REOMARINHA). 

 

Identidade Organizacional 

Missão 

Proporcionar comunicações entre as Organizações Militares da Marinha do Brasil (MB), ou 
entre estas e outras organizações de interesse, pela operação das redes e circuitos do Sistema de 
Comunicações da Marinha (SISCOM); cumprir e fiscalizar a doutrina, as normas, os procedimentos e 
as demais instruções de comunicações vigentes na Marinha; e contribuir para o pleno exercício do 
Comando pelas Autoridades Navais e para com as atividades de Inteligência da MB (Portaria n° 
130/2018, do Comandante de Operações Navais). 

 

Visão 

Ser reconhecida como uma Estação Rádio de excelência, não só pelas suas atribuições como 

Organização Militar integrante do SISCOM, mas também por todas as Marinhas do Continente 

Americano em seu tráfego diuturno com os países-membros da RNIT. 

 

Valores 

Os valores são os norteadores da gestão estratégica. São eles que inspiram o 

comportamento das pessoas que nela atuam. Além dos princípios constitucionais, que devem ser 

observados em toda a Administração Pública (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade 

e Eficiência), a ERMB, para alcançar sua Visão de Futuro, segue os seguintes preceitos: prontidão; 

excelência; compromisso; disciplina; ética; segurança; integridade; efetividade e profissionalismo. 

Serviços oferecidos pela ERMB 

Comissão de Assessoria à Manutenção das Comunicações Rádio 
 

A ERMB possui a tarefa de realizar 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, o 

Comando do 7° Distrito Naval e suas OM subordinadas na melhoria do desempenho e manutenção 

dos seus equipamentos de comunicação. 
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Guarnecimento para Proporcionar Comunicações entre as OM da MB 
Com o objetivo de proporcionar comunicações entre as OM da MB, a ERMB guarnece as 

seguintes tabelas para comunicações, previstas nas publicações em vigor: 

Tabela FX-02 – REOMARINHA 

A Organização Militar (OM) guarnece a Rede Operativa da Marinha (REOMARINHA) 

permanentemente, sempre atenta às chamadas de Navios dentro ou fora de nossa área de 

responsabilidade. 

 

Tabela FX-04 – REDE PRINCIPAL DO SERVIÇO FIXO 

Esta rede, em Radiodados, interliga a ERMB às Estações Principais das Áreas de 

Responsabilidade, localizadas nas sedes dos Distritos Navais. 

 

Tabela FX-11 – REDE SECUNDÁRIA DO SERVIÇO FIXCO 

Interliga a ERMB com as Capitanias e Agências subordinadas ao Com7°DN. 

 

Tabela FX- 45 – REDE FUNCIONAL 

Esta rede (radiotelefonia/radiodados), é guarnecida no exercício de recursos próprios da 

Marinha, visando o atendimento às OM subordinadas ao Com7°DN. 

 

Rede Naval Interamericana de Telecomunicações - RNIT 

A Rede Naval Interamericana de Telecomunicações (RNIT) foi criada em março de 1962, 

durante a III Conferência Naval Interamericana (CNI), realizada em Viña del Mar no Chile e operava 

em Balboa, Panamá. Como principal componente do Sistema Interamericano de Comunicações 
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Navais, a RNIT é constituída pelos destacamentos localizados em cada um dos 18 países membros, 

os quais são de caráter nacional e regido por suas próprias autoridades. 

A RNIT tem como propósito manter intercâmbio de comunicações entre os comandos navais 

dos países participantes, de forma confiável, rápida e segura. 

Desde 1989 a RNIT conta com uma premiação que estimula os destacamentos na operação 

da Rede com eficiência e espírito de superação. 

O destacamento IANTN DET BRASÍLIA BR, situado nas instalações da Estação Rádio da 

Marinha em Brasília, apresentou resultados que proporcionaram por quatorze vezes a premiação 

“Prêmio Melhor Estação” - PME. A ERMB foi premiada em: 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

 

 

Combined Enterprise Regional Information Exchange System – CENTRIXS. 

A RNIT iniciou seus trabalhos operando com equipamentos de radiofrequência na banda de 

HF. 

Em 1993 passou a operar com uma rede de satélites (Very Small Aperture Terminal – VSAT). 

A partir de outubro de 2008, acompanhando os avanços tecnológicos 

de redes estruturadas, a RNIT deixou de operar o sistema VSAT, migrando 

para o ambiente de Internet denominado CENTRIX’S “Combined Enterprise 

Regional Information Exchange System”, um sistema regional combinado de 

troca de informações, onde os seus integrantes passaram a ser usuários. 
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Manutenção em antenas e equipamentos 

É um serviço prestado pela ERMB, visando apoiar as OM da área do Comando do 7° Distrito 

Naval, em relação a pequenos reparos, a instalação e manutenção de equipamentos de 

comunicações e ao adestramento das equipes das OM 

apoiadas. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Programa Forças no Esporte 

O Programa “Forças no Esporte” – PROFESP foi desenvolvido por intermédio de uma 

parceria entre o Ministério da Defesa, Ministério da Cidadania, Ministério da Educação e Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tendo como base o Programa Segundo Tempo, do 

Ministério do Esporte, sendo instituído nesta OM, em 02 de junho de 2009, através da Portaria n° 

103/2009. 

O PROFESP é destinado ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens de ambos os 

sexos, a partir de 6 (seis) até os 18 (dezoito) anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. E 

tem por finalidade promover a valorização da pessoa, reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania, 

a inclusão e a integração social dos beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades 

esportivas e físicas saudáveis e de atividades socialmente inclusivas, realizadas no contraturno 

escolar, dentro de organizações militares. 

O PROFESP tem por objetivo geral a promoção da valorização do indivíduo, a redução de 

riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e integração sociais de seus 

beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, esportivas, físicas, atividades 

socialmente inclusivas, modalidades de esporte adaptado e equoterapia. 
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Página da INTRANET 

A fim de estar mais próxima de seus clientes, a ERMB possui uma página na intranet na qual 

disponibiliza diversas informações acerca de seus serviços e de terceiros, tais como: Projeto Forças 

no Esporte, RNIT e consulta a endereços e Indicativos Navais, etc. Nesta página, também é 

disponibilizado o link “Contatos ERMB”, onde nossos clientes poderão ligar a fim de obter maiores 

informações sobre os nossos serviços. 

Contatos Úteis 

COMPARTIMENTO RAMAIS 
INTERNOS 

RETELMA LINHAS EXTERNAS 

Sala de Estado 1600 8910-1600 3429-1600 
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MARINHA DO BRASIL 

ESTAÇÃO RÁDIO DA MARINHA EM BRASÍLIA 

 

Rodovia DF 001 – km 45 – Área Alfa 
CEP 72549-700 

Santa Maria – DF 
www.marinha.mil.br/ermb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


