
The Natal Naval Base - BNN is fully capable of performing technical and industrial activities related to the construction, repair and 
maintenance of small and medium-sized vessels, as well as repair services on platforms and heavy structures, for naval, rail and other 
employment, according to quality standard, international requirements and specifications.
The experience and success gained in ship repairs of structures and offshore vessels from various origins testifies to the know-how and 
high quality of the services performed by BNN.

DESCRIPTION

AVAILABLE SERVICES AND FACILITIES:

• Lathe and milling cutter;

• Adjustment service;

• Valve repair and testing with certificate;

• Electricity service: recovery and maintenance of motors and generators, 

including winding for motors up to 3 hp;

• Service of naval mechanics and repair in rudder machine;

• Repair of hydraulic pumps;

• Repair and overhaul of propulsion engines, main and auxiliary,  

marine or not;

• Work on rotors and recovery of traction motors;

• Boilermaking, sewing, cutting and calendering of sheets (up to 3/8 “ 

thick), welding in carbon steel and stainless steel;

• Locksmith, tinsmith and thermal insulation;

• Welding in ship hulls;

• Welding in non-ferrous alloys (aluminum, cupro-nickel, bronze, etc.);

• Manufacture and repair of pipes;

• Fiberglass repairs;

• Ultrasound measurement of plate thickness;

• Carpentry and woodwork services;

• Tanks cleaning;

• Painting of dead works, compartments and tanks;

• Stabilized energy, fresh water and cranes;

• Inflatable boat maintenance and repair service;

• Fire extinguishers levels 1, 2 and 3 recharge and maintenance with 

INMETRO certificate;

• Maintenance service of automation sensors and electronic equipment 

for nautical and naval use; and

• Refrigeration, with gas exchange, repair and maintenance.

Natal Naval Base - BNN
NAVAL REPAIRS

www.emgepron.gov.br

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

+55 (21) 3907-1769



A Base Naval de Natal (BNN) está plenamente capacitada a executar atividades técnicas e industriais relacionadas a construção, reparo 
e manutenção de embarcações de pequeno e médio portes, bem como serviços de reparo em plataformas e estruturas pesadas, para 
emprego naval, ferroviário e outros, segundo padrão de qualidade, requisitos e especificações internacionais.
A experiência e o sucesso adquiridos em reparos navais de estruturas e embarcações offshore, de diversas origens, atestam o “know-
how” e o alto grau de qualidade dos serviços executados pela BNN.

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS

• Torno e fresa, 

• Serviço de ajustagens;

• Reparo e teste de válvulas com certificado;

• Serviço de eletricidade: recuperação e manutenção de motores e 

geradores, inclusive com bobinagem para motores até 3cv;

• Serviço de mecânica naval e reparo em máquina do leme;

• Reparo em bombas hidráulicas;

• Reparo e revisão de motores de propulsão, principal e auxiliares, 

marítimos ou não;

• Trabalho em rodeiros e recuperação de motores de tração;

• Serviço de caldeiraria, confecção de redes, corte e calandragem de 

chapas (com espessura até 3/8”), solda em aço carbono e aço inox;

• Serralheria, funilaria e isolamento térmico;

• Soldagem em cascos de navios;

• Solda em ligas não ferrosas (alumínio, cupro-níquel, bronze, etc.);

• Fabricação e reparo em tubulações;

• Reparos em fibra de vidro;

• Medida de espessura de chapas por meio de ultra-som;

• Serviço de carpintaria e marcenaria;

• Limpeza de tanques;

• Pintura de obras mortas, compartimentos e tanques;

• Energia estabilizada, água e guindastes;

• Serviço de manutenção e reparo em bote inflável;

• Serviço de Recarga e manutenção Extintores, níveis: 1, 2 e 3, com 

certificado do INMETRO;

• Serviço de manutenção de sensores de automação e equipamentos 

eletrônicos, de uso náuticos e meios navais; e

• Serviço de reparos e manutenção em refrigeração, com troca de gás.
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