
Ladário Riverine Base - BFla
NAVAL REPAIRS

The Ladário Riverine Base, located in the state of Mato Grosso do Sul, has complete infrastructure to repair and maintain 

fluvial ships for war and merchant  navies. The Base has dry-dock, slipway and facilities to support docked ships and also 

specialized  engines, structures, wood works, machinery and electronics workshops with qualified technicians ready for services 

that demand reliability.

AVALIBLE SERVICES FACILITIES

• Boilering  

• Welding and cutting  

• Docking and ashoring  

• Electronic 

• Foundry, ironworks and thermic treatment  

• Engines and naval mechanics  

• Cooling systems 

• Electrical-electronic repair  

• Ultra-sound inspections  

•  Valves inspection and repairing  

• Hydro blasting and painting  

• Woodworks

DRY DOCK

GETÚLIO VARGAS

• 80 meter length 

• 13 meter beam 

• 2.5 meter draught 

• 1,500 ton capacity

• 10 ton crane 

• 03 ton stack machines

• Slipway for ships up to 50 meters and 200 

ton displacement.  

DESCRIPTION
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A Base Fluvial de Ladário - BFLa, localizada no Estado do Mato Grosso do Sul, conta com completa infraestrutura para execução de 

serviços de reparo e manutenção de embarcações fluviais para marinhas de guerra e mercante. A Base dispõe de dique seco, carreira e 

facilidades para apoio a navios atracados. Oficinas especializadas em motores, estruturas, carpintaria, máquinas e eletrônica, e mão-de-

obra capacitada tornam a BFLa qualificada para serviços que exijam confiabilidade.

Base Fluvial de Ladário - BFla
REPAROS NAVAIS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS FACILIDADES

• Caldeiraria  

• Corte e solda

• Docagem e encalhe  

• Eletrônica

• Fundição, forjamento e tratamento térmico

• Motores e mecânica naval

• Refrigeração

• Reparos eletro-eletrônicos

• Inspeções com ultra-som

• Inspeção e reparo de válvulas

• Hidrojateamento e pintura

• Serralheria, carpintaria e funilaria

DIQUE SECO
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• Comprimento de 80 metros

• Boca de 13 metros 

• Calado de 2,5 metros

• Capacidade para 1.500 t

• Guindaste de 10 t

• Empilhadeiras de 03 t

• Carreira para embarcações de até 50 m de 

comprimento e até 200 t de deslocamento
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