
Val-de-Cães Naval Base - BNVC 
NAVAL REPAIR

The Val-de-Cães Naval Base - BNVC, located in Belém, a city found in the state of Pará, has infrastructure and skilled labor 

to build small vessels (up to 5 tons) and repair and maintenance of large vessels, according to international quality standards, 

requirements and specifications. BNVC is strategically located, allowing agility in providing services to the military and merchant 

vessels that transit in the North of Brazil, being a reference in naval repairs in that region.
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AVAILABLE SERVICES

FACILITIES

• Adjustment (valve repairs and hydraulic pumps)

• Boilering, carpentry and woodworks

• Oxyfuel and welding (MIG and coated electrode)

• Shipbuilding (vessels up to 5 tons, NBR ISO 9000 Certification: 2008)

• Docking and beaching

• Electricity (maintenance of electrical boards, generators and electric motors up to 100 HP)

• Electronics (maintenance of VHF and HF transceivers, antennas and power supplies)

• Surface treatment (SIS-05-5900/1967 and SSPCSP12/NACE No. 5) and Paint

• Chemical cleaning (SSPC Standard, SP-1 Standard), Ultrasonic Structural Inspection and Non-Destructive Testing (Penetrating Liquid)

• Naval mechanics (combustion engines and marine reversers)

• Crane on rails with a capacity of 10 tons

• Anchor for ships

• Dry dock with 225 meters length and docking capacity of up to 40,000 ton

• Floating dock with 70 meters length and docking capacity of up to 1,000 ton

• Stranding careers (x2) with capacity of up to 350 ton and up to 120 ton



A Base Naval de Val-de-Cães - BNVC, localizada em Belém (PA), conta com infraestrutura e mão-de-obra qualificada para construção 
de embarcações de pequeno porte (até 5 toneladas) e reparo e manutenção de embarcações de grande porte, conforme padrões de 
qualidade, requisitos e especificações internacionais. A BNVC está estrategicamente localizada, permitindo agilidade na prestação 
de serviços à embarcações militares e mercantes que transitam no Norte do Brasil, sendo referência em reparos navais nessa região.

Base Naval de Val-de-Cães - BNVC
REPAROS NAVAIS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

FACILIDADES

• Ajustagem (reparos de válvulas e bombas hidráulicas)

• Caldeiraria, carpintaria e marcenaria

• Oxicorte e solda (MIG e eletrodo revestido)

• Construção naval (embarcações até 5 toneladas, certificação NBR ISO 9000:2008)

• Docagem e encalhe

• Eletricidade (manutenção de quadros elétricos, geradores e motores elétricos até 100 HP)

• Eletrônica (manutenção de transceptores VHF e HF, antenas e fontes de alimentação)

• Tratamento de superfície (normas SIS-05-5900/1967 e SSPCSP12/NACE nº 5 ) e pintura

• Limpeza química (norma SSPC, padrão SP-1), Inspeção Estrutural por Ultrassom e Ensaios Não Destrutivos (Líquido Penetrante)

• Mecânica naval (motores de combustão e reversores marítimos)

• Guindaste sobre trilhos com capacidade para 10 toneladas

• Pier para atracação de navios

• Dique seco com 225 metros de comprimento e capacidade de docagem de até 40.000 toneladas

• Dique flutuante com 70 metros de comprimento e capacidade de docagem de até 1.000 toneladas

• Carreiras de encalhe (x2) com capacidade para até 350 toneladas e até 120 toneladas

DESCRIÇÃO

www.emgepron.gov.br

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

(21) 3907-1769


