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• Workshops for small repairs on metallurgy, refrigeration, electricity, carpentry and electronics

• Ultrasonic inspection with report

• Machining in pieces of up to 4 meters

• Inspection of electrical, mechanical and naval services

• Elaboration and inspection of energy substations projects

• Inspection of axles, dismantling and maintenance of the propulsion line and the rudder line

• Inspection of small and medium-sized vessels construction

• Floating dock with capacity for vessels up to 800 tons, 60 meters long and 12 meters long

• Docking berth with facilities provision such as drinking water and electric power

• Mobile logistic support with machining and metallurgy machines, housing, kitchen and cold storage

Rio Negro Naval Station - ENRN
NAVAL REPAIRS

DESCRIPTION

The Rio Negro Naval Station - ENRN, located in the City of Manaus, Amazonas, is able to provide mooring, docking and repair services 
for small vessels, with the use of industrial infrastructure and port facilities available on site.
Stands out that the ENRN 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 port and to the center of Manaus City.



A Estação Naval do Rio Negro - ENRN, localizada em Manaus, Amazonas, está capacitada a prestar serviços de apoio à atracação, 
docagem e reparos navais para embarcações de pequeno porte, com o emprego da infraestrutura industrial e das facilidades 
portuárias disponíveis no local.
Destaca-se que a ENRN 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 Porto e ao centro da Cidade de Manaus.

Estação Naval do Rio Negro - ENRN
REPAROS NAVAIS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

• Oficinas para pequenos reparos nas áreas de metalurgia, refrigeração, eletricidade, carpintaria e eletrônica

• Inspeção com ultrassom e emissão de laudo

• Usinagem em peças de até 4 metros

• Fiscalização de serviços elétricos, mecânicos e navais

• Elaboração e fiscalização de projeto para subestação de energia

• Inspeção de eixos, desmontagem e manutenção da linha de propulsão e do leme

• Fiscalização da construção de embarcações de pequeno e médio porte

• Dique flutuante com capacidade para embarcações com até 800  toneladas, 60 metros de comprimento e 12 metros de boca

• Cais para atracação com fornecimento de facilidades como água potável e energia elétrica

• Apoio logístico móvel, com máquinas de usinagem e metalurgia, alojamento, cozinha e câmera frigorífica
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