
CHARACTERISTICS ADVANTAGES

• Utilization of Naval Bases

SERVICES

• Docking and Ashore
• Electrical-Electronic Repair
• Naval Mechanics
• Machining
• Welding and Cutting

• Strict safety criteria
• The client can contract its repairs companies
• strategically distributed throughout Brazil

www.emgepron.gov.br

docagem@emgepron.gov.br facebook.com/EMGEPRON

+55 (21) 3907-1769

and docking in Brazilian Navy´s Bases
MOORING

EMGEPRON, a Public Company linked to the Ministry of Defense through the Brazilian Navy (BN), is able to provide support services 
for mooring, docking and repair of vessels, using the industrial infrastructure and port facilities available in BN Naval Bases.
These Bases, besides providing quality services, are located in strategic locations (Rio de Janeiro, Niterói, Salvador, Natal, Belém, 
Manaus and Ladário) and have internal security systems, typical of a Military Base. It also stands out that each client, when requesting 
the support services of a BN Naval Base, is completely free to hire their own repair companies.
The notable qualities of the Bases and the legal certainty of the contracts celebrated by EMGEPRON represent savings for our clients.

SERVICES

Belém (BNVC)

Ladário 
(BFLa)

Natal (BNN)

Salvador (BNA)
Manaus (ENRN)

Rio de Janeiro (AMRJ)
Niterói (BACS, BNRJ 
e BHMN)

AMRJ - Rio de Janeiro Navy Yard BACS - Admiral Castro e Silva Base

BHMN - Brazilian Navy Hydrographic Base BNRJ - Rio de Janeiro Naval Base

BNA - Aratu Naval Base BNN - Natal Naval Base

BNVC - Val-de-Cães Naval Base BFLa - Ladário Fluvial Base



• Utilização de bases navais da Marinha• Critérios rígidos de segurança
• O cliente pode contratar suas equipes de reparo
• Estrategicamente distribuídas pelo Brasil

CARACTERÍSTICAS

• Docagem e Encalhe
• Reparo Eletro-Eletrônico
• Mecânica Naval
• Usinagem
• Corte e Solda

SERVIÇOS VANTAGENS

www.emgepron.gov.br

docagem@emgepron.gov.br facebook.com/EMGEPRON

(21) 3907-1769

e docagem nas Bases da Marinha do Brasil
ATRACAÇÃO

A EMGEPRON, Empresa Pública vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio da Marinha do Brasil (MB), está capacitada a fornecer 
serviços de apoio à atracação, à docagem e aos reparos de embarcações, com o emprego da infraestrutura industrial e das facilidades 
portuárias disponíveis nas Bases Navais da MB.
Estas Bases, além de prestarem serviços de qualidade, encontram-se localizadas em posições estratégicas (Rio de Janeiro, Niterói, 
Salvador, Natal, Belém, Manaus e Ladário) e dispõem de sistemas de segurança interna, próprios de uma Base Militar.  Destaca-se, 
ainda, que cada cliente, ao solicitar os serviços de apoio de uma Base Naval da MB, tem total liberdade para contratar as suas próprias 
equipes de reparo. As qualidades diferenciadas das Bases e a segurança jurídica dos contratos celebrados pela EMGEPRON, representam 
economia de recursos para os nossos clientes.   

SERVIÇOS

Belém (BNVC)

Ladário 
(BFLa)

Natal (BNN)

Salvador (BNA)
Manaus (ENRN)

Rio de Janeiro (AMRJ)
Niterói (BACS, BNRJ 
e BHMN)

AMRJ - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro BACS - Base Almirante Castro e Silva

BHMN - Base de Hidrografia da Marinha em Niterói BNRJ - Base Naval do Rio de Janeiro

BNA - Base Naval de Aratu BNN - Base Naval de Natal

BNVC - Base Naval de Val-de-Cães BFLa - Base Fluvial de Ladário


