
Aratu Naval Base - BNA
NAVAL REPAIRS

Employing high technology focused on its Activity-End, the Aratu Naval Base - BNA has measurement systems and magnetic  

signs treatment for ships and equipment (one of the two in operation in the Southern Hemisphere), a large industrial park with 

one of the country’s largest dry docks, with 220 meters length, a mouth of 30 meters and 35,000 tons of displacement capacity. 

The BNA also has a Ship Lift System (SELENA), with up to 800 tons capacity, and piers and docks, with depths of around 7.5 

meters, allowing not only the Brazilian Navy and merchant ships docking but also the conduction of mechanical, electrical and 

electronic repairs, provided by several workshops of its Industrial Department.
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• Maintenance of electronic equipment and systems

• Services in metal structures, steel nets and ship hulls

• Maintenance and repair services in mechanical systems, such as pumps, gears, couplings, propellers and axle lines, including machining 

parts up to eight meters in length.

• Supply of machinery, equipment, cranes, forklifts, primary labor, divers, fire brigade to support fuels and flammable stuff supply and gas 

free tests with tank inspection.



Empregando alta tecnologia voltada à sua Atividade-fim, a Base Naval de Aratu (BNA) possui sistemas de medição e tratamento 

de assinaturas magnéticas de navios e equipamentos  (um dos dois únicos em funcionamento no Hemisfério Sul), um amplo parque 

industrial dotado de um dos maiores diques secos dos País, com comprimento de 220 metros, boca de 30 metros e capacidade para 

35 mil toneladas de deslocamento. A BNA é dotada também de um Sistema Elevador de Navios (SELENA), com capacidade de até 800 

toneladas, e de píeres e cais, com profundidades em torno de 7,5 metros, possibilitando não só a docagem de navios das Marinhas de 

Guerra e Mercante, como também a condução de reparos mecânicos, elétricos e eletrônicos, proporcionados pelas diversas oficinas de 

seu Departamento Industrial.

Base Naval de Aratu - BNA
REPAROS NAVAIS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

• Manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos

• Serviços em estruturas metálicas, redes de aço e cascos de navios

• Serviços de manutenção e reparos em sistemas mecânicos, tais como bombas, engrenagens, acoplamentos, hélices e linhas de eixo, 

incluindo usinagens de peças de até oito metros de comprimento.

• Fornecimento de maquinário, operatrizes, guindastes, empilhadeiras, mão de obra primária, mergulhadores, brigada de incêndio para 

apoio ao abastecimento de combustíveis e inflamáveis e testes de “gas free” com inspeção de tanques.
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