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Brazilian Navy Hydrography Base - BHMN
NAVAL REPAIRS

DESCRIPTION

The Brazilian Navy Hydrographic Base - BHMN, located in the city of Niterói, Rio de Janeiro, is qualified to install and maintain 
electronic equipment used in hydrography, navigation, communication of Nautical Signage and also to provide support service for 
mooring and repairs naval vessels with the use of industrial infrastructure and port facilities available on site.
Stands out that BHMN has an Internal Security System, typical of a military base, and is in a strategic location, which allows it to 

add, among other advantages, an easy access to the Center of Niterói and to the Center of Rio de Janeiro.

• Graphic services

• Elaboration of national and foreign printed charts and nautical publications marketed by EMGEPRON

• Repair and calibration of barometers and anemometers (portable and from the mast)

• Watches repair

• Repair and compensation of magnetic compasses

FACILITIES

• Mooring and unmooring

• Water and electricity

• Removal of organic and non-industrial waste (solid and dry)

• Containment barrier for pollutants

• Parking lot for moored ships crew



A Base de Hidrografia da Marinha - BHMN, localizada em Niterói (RJ), é qualificada para instalar e manter equipamentos eletrônicos 
usados na hidrografia, na navegação, na comunicação de Sinalização Náutica e, também, a prestar serviço de apoio à atracação 
e aos reparos navais de embarcações de pequeno porte, com o emprego da infraestrutura industrial e das facilidades portuárias 
disponíveis no local.
Destaca-se que a BHMN dispõe de Sistema de Segurança Interna, próprio de uma Base Militar, e encontra-se em posição estratégica, o 

que lhe permite agregar, entre outros valores, um fácil acesso ao Centro de Niterói a ao Centro do Rio de Janeiro.

Base de Hidrografia da Marinha em Niterói - BHMN
REPAROS NAVAIS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

• Serviços gráficos

• Elaboração de Cartas e publicações náuticas impressas, nacionais e estrangeiras, comercializadas pela EMGEPRON

• Reparo e aferição de barômetros e anemômetros (portátil e do mastro)

• Reparo de relógios

• Reparo e compensação de agulhas magnéticas
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FACILIDADES

• Atracação e desatracação

• Água e energia elétrica

• Recolhimento de lixo orgânico e lixo não industrial (resíduos sólidos e secos)

• Barreira de contenção para agentes poluentes

•  Estacionamento para tripulação dos navios atracados


