
Admiral Castro e Silva Base - BACS
NAVAL REPAIRS

The Admiral Castro e Silva Base - BACS; located in Niterói - Rio de Janeiro, is fully capable to perform repair and maintenance services 

in naval employment systems and is specialized in underwater work by divers, according to internationally recognized quality standards, 

requirements and specifications. It´s also capable of providing mooring facilities for Brazilian Navy and civilian ships, with availability of 

potable water, fire network, high pressure compressed air and electric energy.
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NAVAL REPAIRS

• Hydrostatic and pneumatic tests

• Up to 20 HP AC electric engines maintenance

• Digital manometers calibration
• Small pieces machining

UNDERWATER ACTIVITIES

• Submarine inspections
• Hull cleaning
• Search of materials
• Underwater photgraphy and filming
• Rescue, refloating and unstucking of small vessels

DOCK SERVICES

BACS provides the structure of the mooring dock, adapting the service to 
its characteristics, which are:
• Length of 434 m
• 22 mooring bridges with average distance of 27 m between them
• Load for 30 ton
• Space between defenses of 89 and 115 m
• Possibility of small boats mooring
• Basin of maneuvers with average depth between 8 and 12 m



A Base Almirante Castro e Silva - BACS; localizada em Niterói (RJ), está plenamente capacitada a executar serviços de reparo e 

manutenção em sistemas de emprego naval e é especializada em trabalhos subaquáticos por mergulhadores, segundo padrões de 

qualidade, requisitos e especificações internacionalmente reconhecidos. Também está apta a prover facilidades de estacionamento 

para navios da Marinha do Brasil (MB) e Extra-MB, com disponibilidade de água potável, rede de incêndio, ar comprimido de alta 

pressão e energia elétrica.

Base Almirante Castro e Silva - BACS
REPAROS NAVAIS

REPAROS NAVAIS

• Testes hidrostáticos e pneumáticos
• Manutenção de motores elétricos CA de até 20 HP
• Calibração de manômetros mecânicos e digitais
• Usinagem de pequeno porte

TRABALHOS SUBAQUÁTICOS

• Inspeções Submarinas
• Limpeza de Casco
• Busca/Procura de objetos
• Fotografia e filmagem submarina
• Salvamento, reflutuação e desencalhe de embarcações 
de pequeno porte

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS DE CAIS

A BACS disponibiliza a estrutura do cais de atracação, adaptando o serviço 
às suas características, que são:
• Extensão de 434 m 
• 22 cabeços de amarração com distância média de 27 m entre eles
• Carga para 30 toneladas
• Espaço entre defensas de 89 e 115 m
• Possibilidade de atracação de embarcações de pequeno e médio porte
• Bacia de manobras com profundidade média entre 8 e 12 m
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