
A Empresa Gerencial de Projetos Navais – 
EMGEPRON, empresa pública vinculada 
à Marinha do Brasil, está capacitada 
a desenvolver e gerenciar atividades 
técnicas e industriais relacionadas à 
construção, reparo e manutenção de 
meios e estruturas navais para Marinhas 
de Guerra e Mercante, conforme padrão 
de qualidade que atende a requisitos 
e especificações internacionais. A 

utilização de Bases Navais da Marinha, 
estrategicamente distribuídas pelo 
território nacional, proporciona 
flexibilidade para obtenção de reparos 
navais em qualquer região do Brasil. As 
Bases são dotadas de moderna infra-
estrutura e mão-de-obra capacitada 
para execução de serviços que exijam 
avançada tecnologia, possuindo, uma 
delas, o maior dique de reparo da 

América do Sul, o Dique “Almirante 
Régis”, localizado no Arsenal de Marinha 
do Rio de Janeiro, com capacidade para 
docagem de navios de até 80.000 DWT 
e comprimento utilizável de 254,58 m. 
Critérios rígidos ligados a segurança e 
saúde ocupacional, em conformidade 
com a legislação vigente no País, 
refletem a preocupação permanente da 
EMGEPRON com o ambiente de trabalho.

Reparos Navais
Naval Repair

EMGEPRON, a state owned company 
linked to Brazilian Navy, is capable 
to develop and manage technical 
and industrial activities related to 
construction, repairing and maintenance 
of ships for navies and merchant 
companies, in compliance with 
international quality standards. The 

utilization of Naval Bases, strategically 
located in the national country, provides 
flexibility to get naval repairs anywhere 
in Brazil. The Bases are equipped with 
modern machinery and have qualified 
technical labor force ready to carry 
out specialized naval services. One 
of them, the “Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro”, has the biggest dry 
dock in South America, with room for 
80,000 DWT vessels and 254,58 m 
useful length. Calls for strict criteria for 
safety on job and  compliance with 
the occupational legislation shows 
EMGEPRON´s  permanent concern with 
work environment.

ISO 9001:2008



•Sonar / Sonar

Baterias / Batteries

Motores / Engines

Caldeiraria / Boilering

Usinagem / Machining

Corte e Solda / Welding & Cutting

Mecânica Naval / Naval Mechanics

Limpeza de Tanques / Tank Cleaning

Sistema de Armas / Weapon Systems

Leme e Hélice / Rudder and Propeller

Docagem e Encalhe / Docking and Ashore

Serralheria, Carpintaria e Funilaria / Wood Works

Construções e Estruturas Navais / Naval Structures

Inspeções com ultra-som / Ultra Sound Inspections

Jateamento e Pintura / Painting and  Gritblasting

Reparo em Sistemas Ópticos / Optical Systems Repair

Reparo Eletro-Eletrônico / Electrical-Electronic Repair

Reparo em Sistemas de Refrigeração  / Colling System Repair

Mergulho para Manutenção Naval / Naval Maintenance Diving

Inspeção e Reparo de Válvulas / Valves Inspection and Repairing

Isolamento Térmico e Acústico / Thermal and Acoustic Insulating

Reparo de Sistemas de Comunicação / Communication Systems Repair

Reparo de Equipamentos de Navegação / Navigation Equipment Repair

Fundição, Forjamento e Tratamento Térmico / Foundry, ironworks & Thermic Treatment

Reparo de Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos / Pneumatic & Hidraulic Equipment Repair

•
Manaus

•
Rio Grande

• Belém

•Rio de Janeiro

•Natal

Salvador

• Ladário

Localização e Serviços das Bases Navais / Naval Bases Localization and Services

A qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Emgepron 
é garantida pela Marinha do Brasil.

The quality of Emgepron’s products and services
is ensured by Brazilian Navy.

Ilha das Cobras - Edifício Almirante Raphael de Azevedo Branco
Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil / Cep: 20091-000
Tel.: 55 (21) 3907-1800   Fax: 55 (21) 2233-5142
e-mail: marketing@emgepron.com.br       
website: www.emgepron.com.br


