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QUEM SOMOS

A EMGEPRON é uma empresa pública estratégica de defesa, independente, 
vinculada ao Ministério da Defesa sob supervisão do Comando da Marinha.

Foi criada para atender à necessidade de estruturação e gerenciamento 
dos programas estratégicos da Marinha do Brasil, integrando aspectos de 
naturezas técnico-militar naval, econômico-financeiros, metodológicos e 
gerenciais, além de contribuir para o desenvolvimento da Base Industrial de 
Defesa do País e apoiar a Marinha em suas demandas logísticas por bens e 
serviços especializados.

A Empresa possui três grandes áreas de atividades: 

A) estruturação, gerenciamento e fiscalização de complexos programas de 
defesa; 

B) inserção no mercado internacional a partir da oferta de produtos e serviços 
da Base Industrial de Defesa (BID) nacional e, por autorização do Ministério 
da Defesa, interveniência técnica nas negociações governo a governo de 
Produtos de Defesa (PRODE); e 

C) desenvolvimento de negócios no contexto da Economia do Mar, conforme o 
conjunto de setores de atividades econômicas estabelecido pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. 

1
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1.1 - NOSSOS DIFERENCIAIS

Portanto, é um relevante ator no contexto da Administração Naval e na busca 
de capacidades de defesa para a Marinha, atuando, simbolicamente, nas 
duas faces de uma hipotética “Moeda de Poder”: de um lado cumprindo suas 
responsabilidades na Defesa e Segurança do País; e do outro, como agente 
econômico empresarial, focada na contribuição para o desenvolvimento 
socioeconômico brasileiro, agregação de valor à economia e geração de 
empregos.

• Possibilidade de contratação por dispensa de licitação para órgãos da 
Administração Pública;

• Adequação dos projetos às necessidades dos clientes; e

• Utilização de estruturas e expertise da Marinha do Brasil.

 “Gerenciar projetos de interesse da Marinha do Brasil e da Administração Pública, executar 
atividades vinculadas à prestação de serviços, obtenção e manutenção do material militar, assim como 
de outras atividades correlatas, a fim de contribuir, direta ou indiretamente, para o fortalecimento do 
Poder Militar, da ‘Economia do Mar’ e da Base Industrial de Defesa.”

Qualidade - gerenciar projetos com qualidade, superando as expectativas dos clientes;

Transparência - disponibilizar informações claras, objetivas e francas aos stakeholders;

Inovação - buscar um ambiente de inovação que possa estimular o crescimento sustentável da empresa; 

Valorização Humana - ser uma empresa alicerçada no reconhecimento das pessoas, no trabalho em 
equipe, na segurança, promoção da saúde e qualidade de vida;  

Integridade - cumprir as leis e assegurar uma atuação ética, pautada nas melhores práticas de negócios 
e no interesse público; e

Ambiente - garantir um ambiente organizacional baseado na motivação e na comunicação clara e 
transparente, assegurando a harmonia e a coesão na Empresa.

VALORES

VISÃO

VISÃO ESTRATÉGICA

MISSÃO

 “Ser reconhecida, nacional e internacionalmente, em seu ambiente de negócios, como 
referência no gerenciamento de projetos, diferenciando-se por reunir as melhores competências nos 
setores marítimo e militar.”

Agregar valor por meio da Economia do Mar.
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1.2 - NOSSO COMPROMISSO COM A QUALIDADE

1.3 - CERTIFICAÇÃO ISO

A EMGEPRON, na provisão de serviços de gerenciamento de projetos e na 
comercialização interna e externa de produtos e serviços disponibilizados 
pela Base Industrial de Defesa (BID), se compromete a:

• atender a requisitos aplicáveis de seus clientes;

• atender requisitos regulamentares e estatutários aplicáveis; e

• melhorar continuamente seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) por 
meio da busca contínua de aperfeiçoamento das práticas administrativas, 
comerciais e funcionais utilizando, de forma adequada, os recursos humanos, 
materiais e tecnológicos disponíveis.

Em 2017, a Empresa foi recertificada à luz da nova ISO 9001/2015 e, em 
2019, obteve, mais uma vez, com sucesso, o seu certificado de manutenção.
As vantagens das empresas que têm o certificado ISO 9001:

• É sólida;

• Tem reputação;

• Evita perda de mercado;

• Tem responsabilidade civil;

• Sua margem de queixas e reclamações é pequena; e

• Tem relações comerciais facilitadas.

Bruno Bomtorim MoreiraBruno Bomtorim Moreira
Gerente TécnicoGerente Técnico

Data da Revisão: 15-07-2019Versão: 1

Ilha das Cobras, Edifício Almirante Raphael de Azevedo Branco, S/N°, 5° Andar,
Centro - 20091-000 - Rio de Janeiro / RJ Brasil

Certificado N°: BR032418

Data de Aprovação Original: 29-08-2007

Data da auditoria de recertificação/certificação: 12-07-2019

Validade do certificado anterior: 10-09-2019

Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização,
este certificado é válido até: 09-09-2022

Data de Início do Ciclo de Certificação: 15-07-2019

Escopo de Certificação

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS ORIUNDOS DAS
ORGANIZAÇÕES MILITARES PRESTADORAS DE SERVIÇO (OMPS) E

OUTRAS ORGANIZAÇÕES MILITARES, DISPONIBILIZADOS PELA BASE
INDUSTRIAL DE DEFESA (BID), INCLUINDO: EMBARCAÇÕES,
REPAROS E FACILIDADES NAVAIS, SISTEMAS DE COMBATE

EMBARCADOS, MUNIÇÃO NAVAL E DE ARTILHARIA, SERVIÇOS
HIDROGRÁFICOS E OCEANOGRÁFICOS, APOIO LOGÍSTICO, APOIO

ESPECIALIZADO E FEIRAS E EVENTOS.

Norma

ISO 9001:2015ISO 9001:2015

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de
Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para
+551126559001.

Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP -
Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi
avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRONEMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
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No final da década de 70, a Marinha do Brasil - MB iniciou estudos visando 
projetar e construir no Brasil uma nova classe de corvetas, posteriormente 
batizada de “Inhaúma”.  Essa iniciativa pioneira exigia a captação de elevados 
recursos    financeiros    para    a    sua    execução.  Por outro lado, a MB estava 
construindo as Fragatas da Classe “Niterói”, despertando o interesse de 
marinhas amigas em adquirir meios similares aos produzidos no Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ.  Logo, com o intuito de viabilizar o aporte de 
tais recursos e possibilitar a venda de meios navais, entre outras finalidades, a 
MB idealizou a criação de uma empresa pública, a fim de proporcionar maior 
flexibilidade à Marinha no trato das atividades comerciais.

Assim, em 9 de junho de 1982, o então Presidente da República, João 
Figueiredo, tendo como Ministro da Marinha o Almirante-de-Esquadra 
Maximiano da Fonseca, autorizou, por meio da Lei nº 7.000, a criação da 
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON.

Durante algum tempo, o foco da EMGEPRON concentrou-se no apoio a 
projetos de construção de meios navais da MB. Posteriormente, a Marinha 
incluiu no rol de suas atribuições uma variada e ampla gama de atividades, 
a comercialização de material de defesa e o gerenciamento de projetos 
referentes à produção de munição, construção, modernização, revitalização 
e manutenção de navios de guerra, estudos do mar, entre outros.

Dessa forma, em 1985, três anos após sua fundação, a EMGEPRON já 
realizava sua primeira exportação: o Navio-Patrulha “Itaipu”, construído no 
AMRJ, para a Marinha do Paraguai.

NOSSA HISTÓRIA2
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A partir de 1993, a MB atribuiu à EMGEPRON a gerência do projeto de 
Modernização das Fragatas da Classe “Niterói” (ModFrag), que teve a 
Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) como coordenadora geral 
e a Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha (DSAM) como executora. O 
Projeto teve o propósito de dotar esses meios com um sistema de combate 
capaz de enfrentar, de maneira eficaz, as ameaças da guerra naval moderna 
e cumprir as tarefas previstas para essa classe de navio, visualizadas no 
cenário sob responsabilidade da MB. A modernização, concluída em 2006, 
estendeu a vida útil das Fragatas “Niterói”, “Liberal”, “Defensora”, “União”, 
“Independência” e “Constituição” por um período de 15 anos e representa 
um marco para a MB pelo pioneirismo e “know-how” adquiridos na área de 
integração de sistemas navais. 

Em 1996, a EMGEPRON foi contratada pela Marinha para gerenciar outro 
grande projeto: a produção de munição da Fábrica Almirante Jurandyr 
da Costa Müller de Campos - FAJCMC, subordinada à DSAM. Além de 
gerenciar   todas as operações da FAJCMC, a EMGEPRON também deu 
início à comercialização da munição produzida, contribuindo, assim, para 
a manutenção da capacitação e para o crescimento daquela planta, tendo 
sido a primeira exportação realizada para a Marinha do Chile, em 1997. 
Atualmente, é a única produtora de munição naval de médio e grande calibre 
e de estojos de latão de médio e grande calibres da munição naval e de 
artilharia na América Latina.

Expandindo seus serviços a outras áreas, a Empresa exportou, em 2001, 
sistemas táticos para a Marinha do Uruguai e, em 2002, iniciou o levantamento 
da Plataforma Continental da Namíbia com o propósito de possibilitar àquela 
nação reivindicar junto à ONU direitos de soberania em relação à exportação 
e ao aproveitamento dos recursos naturais além do limite das 200 milhas 
náuticas da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), à luz dos ditames da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).
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No   mesmo   ano, a   Empresa   iniciou, em   parceria   com   a   Petrobras, o 
gerenciamento de um projeto pioneiro: a criação de recife artificial marinho, 
por meio do afundamento controlado do ex Navio Hidrográfico “Orion”, no 
litoral do Estado do Rio de Janeiro.

Já em 2003, a EMGEPRON, em parceria com a Diretoria de Obras Civis da 
Marinha – DOCM, participou dos estudos visando o projeto da Base Naval 
do Cerro, no Uruguai.

O conhecimento adquirido na área de construção naval gerou importantes 
frutos à Empresa. No período de 2004 a 2009, gerenciou o projeto de 
construção de um Navio-Patrulha de 200 ton. e de dois Avisos de Patrulha 
para a Marinha da Namíbia, realizado no estaleiro INACE, em Fortaleza (CE). 
O Navio-Patrulha, de 46,5 m de comprimento, foi batizado de “Brendan 
Simbwaye”, foi armado com canhão e metralhadoras, desenvolvendo 
velocidade de 27 nós. Os Avisos de Patrulha, de 22 m de comprimento e 
deslocamento de 47 ton., foram batizados de “Möwe Bay” e “Terrace Bay”.

A participação da EMGEPRON na gerência da integração dos sistemas da 
Corveta “Barroso” contribuiu para o desenvolvimento de uma tecnologia 
que poucas nações possuem: a concepção, projeto, avaliação operacional e 
construção de uma nova classe de navios de guerra. Incorporada à Marinha 
do Brasil em agosto de 2008, a Corveta “Barroso” foi projetada para defender 
áreas próximas e afastadas do litoral, atuando em conjunto com outras 
unidades de superfície ou aéreas, em ambiente de múltiplas ameaças, com 
ênfase para o emprego em missões de escolta a forças navais e comboios 
em áreas nas quais ameaças aéreas, de superfície ou submarina sejam 
preponderantes. A integração dos sistemas teve como meta a nacionalização 
de consoles, como o Sistema de Controle Tático (SICONTA), Sistema de 
Controle e Monitoração (SCM), Sistema de Controle e Monitoramento 
de Avarias (SICAV) e Sistema de Lançamento de Despistadores de Mísseis 
(SLDM), entre outros.
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No período de 2007 a 2012, gerenciou o projeto de construção de cinco 
Avisos de Inspeção e Patrulha Naval (AvIPa) da Classe “Marlim”, construídos 
no estaleiro INACE, em Fortaleza (CE). As embarcações têm 22 m de 
comprimento e, com deslocamento de 47 ton., desenvolvem velocidade de 
até 25 nós, atualmente, sendo empregadas pela MB na vigilância e patrulha 
costeira, das regiões de Belém, Natal, Rio de Janeiro e Salvador.

Em 2009, após assinatura de termo de cooperação entre o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Empresa foi contratada pela 
Diretoria de Engenharia Naval (DEN) para a execução da gerência executiva 
do projeto, a fiscalização da construção e o transporte e a entrega nas 
Prefeituras de seiscentas Lanchas Escolares. Construídas pelas Bases Navais 
de Aratu (BA), Natal (RN) e Val de Cães (PA), a relevante economia dos recursos 
financeiros alocados facultou a construção e entrega de seiscentos e setenta 
e quatro unidades sendo quatrocentos e setena e cinco para os municípios 
dos Estados do Amazonas (AM) e Pará (PA) e as demais para diversos outros 
municípios em 18 Unidades da Federação.

Também em 2009, para atender o Programa SAMU 192, foi conduzido o 
projeto de construção, na Base Naval de Val-de-Cães (PA), de 20 lanchas de 
apoio médico, sendo 12 na versão fluvial e 8 na versão oceânica. 
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Em 2012, foi iniciado o projeto de gerenciamento executivo do período de 
manutenção do Navio de Desembarque de Carros de Combate “Mattoso 
Maia”.

No mesmo ano, foi iniciado o projeto de revitalização do Navio-Tanque 
Marajó, concluído em 2013.

Entre 2011 e 2013 foi conduzido o levantamento da Plataforma continental 
de Angola com o propósito de fornecer subsídios para sustentar o pleito 
da Comissão Interministerial para Delimitação e Demarcação dos Espaços 
Marítimos de Angola (CIDDEMA) de estender a plataforma continental para 
além das 200 milhas.

Em 2011, o Diretor de Programa/Secretaria Executiva do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) apresentou a necessidade 
da Secretária Nacional de Assistência Social de possuir Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) itinerantes para municípios acima de 20 mil 
habitantes. Após a celebração de um acordo de cooperação entre aquele 
ministério e a DEN, a EMGEPRON foi contratada para desenvolver o projeto 
e, após aprovação do protótipo, construir cento e vinte e três Lanchas Sociais 
(LS), quinze Lanchas Sociais Oceânicas (LSO) na Base Naval de Val de Cães. As 
LS foram entregues em 2014 e as LSO em 2016.   

Ainda em 2011, foi contratada pela Marinha para realizar o gerenciamento 
do Centro de Dados do LRIT (Long Range Identification and Tracking) do 
Brasil e, em 2013, conseguiu a adesão da Namíbia.

No período de 2011 a 2014, a Empresa prestou os serviços de gerenciamento 
do projeto de revitalização dos navios e embarcações da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha e, desde 2017, gerencia os 
projetos de manutenção e revitalização dos meios navais daquela Diretoria.
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Em 2015, foi iniciado o desenvolvimento do projeto básico de engenharia 
para a construção do Navio Patrulha de 500 toneladas de deslocamento, o 
NPa500-BR, com o apoio técnico do Centro de Projetos de Navios. Todo o 
projeto foi concluído em 2021, após aprovação pela Marinha.

A partir de 2016, a Empresa procurou expandir ainda mais seus serviços no 
mercado interno extra MB, incrementando o volume de serviços de apoio 
à construção e reparo naval, de fornecimento de facilidades de atracação e 
docagem, de treinamento de pessoal e de projetos ligados a estudos do mar e 
meio ambiente, contribuindo para a manutenção da capacidade operacional 
das Bases Navais e a capacitação de suas forças de trabalho.

Ainda em 2016, foi iniciado o gerenciamento executivo da operação e 
manutenção preventiva e corretiva inerentes aos ciclos de atividades do 
Navio de Pesquisa Hidroceanogáfico “Vital de Oliveira” 

Em 2017, por encomenda da Associação Lar Irmandade São Francisco de 
Assis na Providência de Deus, o Barco-Hospital “Papa Francisco”, para prover 
assistência médica à população ribeirinha de cerca de 1.000 comunidade e 
12 municípios, ao longo de mais de 1.000 km na calha do Rio Amazonas. A 
embarcação possui comprimento de 32 metros por 8 metros de boca, com 
acomodações para até 30 pessoas à bordo e conta com ampla capacidade 
de atendimento médico e cirúrgico, desde um centro cirúrgico, enfermaria, 
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farmácia, laboratório e consultórios diversos. O projeto foi concluído e o 
Navio entregue em 2018.

Em 11 de dezembro de 2017, com a Assinatura do Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) com a Diretoria de Gestão de Programas da Marinha (DGePM), 
iniciou-se oficialmente a participação da EMGEPRON no Programa 
Estratégico de Construção do Núcleo do Poder Naval e, em especial, no 
Programa dos Navios da Classe “Tamandaré” (PCT).

A execução do Programa Fragatas Classe “Tamandaré” (PFCT) vem se 
desenvolvendo  como planejado, incluindo a internação de conhecimento, no 
País, sobre tecnologias nas áreas de Sistemas de Gerenciamento de Combate 
(CMS) e de Sistemas Integrados de Gerenciamento da Plataforma (IPMS), 
além do aumento de conteúdo local embarcado nos navios, por meio da 
participação da Base Industrial Nacional. A EMGEPRON assinou o respectivo 
contrato em março de 2020 com a Sociedade de Propósito Específico “Águas 
Azuis”, prevendo a entrega do primeiro navio da classe à MB em dezembro de 
2025.

Em 2018, as tratativas mantidas com o Norwegian Hydrographic Service 
(NHS) e PRIMAR habilitaram a EMGEPRON a ser um distribuidor de cartas 
de navegação eletrônicas (ENC) do PRIMAR, com atuação em todo o mercado 
mundial.

Com o intuito de contribuir para divulgação da Base Industrial de Defesa 
do País, bem como buscar novas oportunidades de negócios, em junho de 
2018, promoveu e organizou a primeira edição de uma Feira Internacional 
de Defesa, Segurança e Offshore – a Rio International Defense Exhibition – 
RIDEX.

Em 2019, a Marinha publicou um Aviso de Chamamento Público visando 
obter informações sobre a viabilidade técnica e comercial da construção e 
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Também em 2019, foi iniciada a exportação de documentos de identificação de 
marítimos, bem como o desenvolvimento de um software de gerenciamento 
de marítimos para o Governo de Cabo Verde.

Ainda em 2019, juntamente com as Empresas Estratégicas de Defesa 
AMAZUL, NUCLEP e CONDOR, norteada pela visão de criar um ambiente 
para discussão de assuntos afetos à Economia do Mar, elaboração de estudos 
pertinentes sobre o setor e identificação de oportunidade de negócios para 
as empresas associadas, a EMGEPRON planejou e estruturou a criação da 
Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro (CTN-RJ), cujo 
propósito é contribuir para o desenvolvimento de uma economia próspera 
para a região e benéfica para os seus associados e a sociedade, mediante um 
ambiente de cooperação e parcerias entre agentes econômicos, públicos e 
privados, a partir de um espaço de diálogo e negociação entre Academia, 
Indústria e Governo.

Em 2020, as tratativas mantidas com o Norwegian Hydrographic Service 
(NHS) e PRIMAR habilitaram a EMGEPRON a ser um distribuidor de cartas 
de navegação eletrônicas (ENC) do PRIMAR, com atuação em todo o mercado 
mundial.

aquisição de um novo Navio de Apoio Antártico (NApAnt).

O processo de escolha selecionou a Sociedade de Propósito Específico 
POLAR-1 CONSTRUÇÃO NAVAL SPE LTDA, constituída pela SEMBCORP 
MARINE SPECIALIZED SHIPBIULDING, de Singapura, e pelo ESTALEIRO 
JURONG ARACRUZ, situado no Estado do Espírito Santo. O contrato de 
aquisição foi assinado junho de 2022 e a entrega do Navio está prevista para 
o último trimestre de 2025.
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Alinhada às orientações do Governo e da Marinha, tem colaborado para o 
desenvolvimento da também denominada Economia Azul, tema cada vez 
mais recorrente quando nos referimos à oportunidade de desenvolvimento 
do Brasil.

Nessa moldura em 2019, juntamente com as Empresas Estratégicas de Defesa 
AMAZUL, NUCLEP e CONDOR, norteada pela visão de criar um ambiente 
para discussão de assuntos afetos à Economia do Mar, elaboração de estudos 
pertinentes sobre o setor e identificação de oportunidade de negócios para 
as empresas associadas, a EMGEPRON planejou e estruturou a criação da 
Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro (CTN-RJ), cujo 
propósito é contribuir para o desenvolvimento de uma economia próspera 
para a região e benéfica para os seus associados e a sociedade, mediante um 
ambiente de cooperação e parcerias entre agentes econômicos, públicos e 
privados, a partir de um espaço de diálogo e negociação entre Academia, 
Indústria e Governo.

Em 2021, em face da expertise adquirida na gestão de projetos de grande 
complexidade, a EMGEPRON foi contratada pela Marinha do Brasil, por 
intermédio do Comando de Operações Navais, para gerenciar o Programa 
Energia Naval. Esse programa prevê que através de ações integradas de 
Eficiência Energética, Geração Distribuída e Mercado Livre, a Força Naval 
alcance uma economia no consumo e o gasto de energia elétrica e busque 
alternativas para a sua matriz energética. O conhecimento que vem sendo 
absorvido pela EMGEPRON nesse cenário aponta para perspectivas 
positivas no mercado de planejamento e estruturação de projetos de geração 
de energias renováveis, notadamente a eólica offshore, no contexto da 
Economia do Mar.

Ainda em 2021, com intensa participação da EMGEPRON, foi sancionado 
o Decreto Estadual nº 47.813, que instituiu a Comissão Estadual de 
Desenvolvimento da Economia do Mar (CEDEMAR). A Comissão, que está 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações 
Internacionais (SEDEERI) do Rio de Janeiro, é responsável pela elaboração de 
políticas públicas e ações estratégicas com o objetivo de fomentar segmentos 
ligados à Economia do Mar. 

Também foi sancionada pelo Governador do Estado do Rio, por iniciativa da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), a Lei nº 9.466, de 
25 de novembro de 2021, que cria a Política Estadual de Incentivo à Economia 
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do Mar como estratégia de desenvolvimento socioeconômico do Estado do 
Rio de Janeiro.

Em 2022, a Empresa foi contratada para prestar assessoria técnica para 
o Governo de Angola com vistas à implementação da Convenção STCW78 
naquele país.

Também em  2022, celebrou um acordo de cooperação com a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte - FIERN e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Norte  - SENAI-RN para atuação 
conjunta em projetos voltados à “economia do mar” e com o propósito 
de trocar experiências e um ambiente de contribuições mútuas para o 
desenvolvimento de soluções principalmente voltadas a eólica offshore, 
energia que será gerada por parques eólicos a serem instalados na costa 
potiguar apontada como uma das zonas mais promissoras.

Ao longo desses quarenta anos, a EMGEPRON tem se empenhado para a 
consolidação de uma Empresa cada vez mais atualizada nas melhores práticas 
de governança e gestão. Tendo a Marinha do Brasil e o Poder Marítimo como 
os seus principais propósitos, tornou-se uma Empresa Estratégica de Defesa 
(EED) e direcionou o seu foco de interesse no sentido do estabelecimento 
dos três eixos estratégicos de negócios. Tal movimento de diversificação 
ampliou os seus horizontes, possibilitou maior inserção nos mercados em 
que atua e busca, promoveu a inovação em seus processos administrativos 
e operacionais e permitiu traçar um curso mais equilibrado e estável em face 
de as inúmeras restrições impostas ao nosso segmento de atuação nessas 
últimas quatro décadas.

Também contribuiu, num cenário orçamentário-financeiro restritivo 
vivenciado pela Marinha, na manutenção da infraestrutura industrial e 
tecnológica das Organizações Militares prestadoras de Serviços (OMPS) por 
meio  da oferta, para a iniciativa privada, de suas suas capacidades instaladas 
subaproveitadas ou ociosas para a prestação de serviços/fornecimento de 
produtos afetos aos seus portfólios de negócios. 
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NOSSOS SERVIÇOS E PRODUTOS3
A EMGEPRON estrutura e gerencia projetos de elevada complexidade 
e de alta tecnologia empregada. A experiência em gestão de projetos 
navais, principalmente, junto à Marinha do Brasil, garante à Empresa 
domínio de conhecimento para a construção naval, em todos os seus 
aspectos relacionados. Assim, a Empresa é capaz de gerenciar projetos de 
embarcações desde a concepção, passando pela construção efetiva do casco 
e superestrutura, bem como os seus sistemas agregados.  

Também comercializa produtos e serviços disponibilizados pelo setor naval 
da indústria de defesa nacional, incluindo embarcações militares, reparos 
navais, sistemas de combate embarcados, munição de artilharia, serviços 
marítimos e treinamento de pessoal entre outros, destinados aos mercados 
interno e externo.

A EMGEPRON gerencia a produção e comercializa munição de artilharia 
naval e terrestre de médio e grosso calibres, de alto desempenho e 
confiabilidade, com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Na fabricação da 
munição, são empregados equipamentos de última geração, incluindo planta 
de carregamento automatizada com controle por gamagrafia e sistema de 
rastreamento dos lotes de munição.

A munição é entregue aos clientes após rigorosos testes realizados em campo
de provas localizado no Rio de Janeiro. 

Munições fabricadas:

DEFESA E SEGURANÇA

MUNIÇÃO

3.1 ECONOMIA DO MAR
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4,5” MK8 (114,3 mm)

40 mm L/60

40 mm L/70

Tipos

Velocidade inicial

Carga explosiva

Espoleta

Pólvora

Alcance

GEX SUP

870,2 m/s

Peso do projetil 20.866 g

Inerte

Ogiva inerte

BS / BT BS / BT

GAE-VT

870,2 m/s

20.866 g

Composição B

Proximidade

21,6 km 21,6 km

BS / BT

AE-AE

878 m/s

20.300 g

Composição B

Percussão de Ogiva

26,5 km

GEX SUP: munição de exercício de superfície;
GAE-VT: munição alto-explosiva, com espoleta de percursão de ogiva; e
AE-AE: munição alto-explosiva, com alcance estendido e espoleta de 
percursão de ogiva.

EX-T: munição traçante de exercício; e
AE-T-AD: munição alto-explosiva, traçante, com autodestruição.

EX-T: munição de exercício traçante;
AE-T-AD: munição alto explosiva, traçante, com autodestruição;
EX-AA: munição de exercício, antiaérea, com espoleta de proximidade; e
PFAE: munição alto-explosiva, com espoleta de proximidade e granada pré-
fragmentada.

EX-T AE-T-AD

865 m/s

930 g

N/A

Inerte

Base simples

865 m/s

930 g

Hexotonal

Percussão com autodestruição

Base simples

Tipos

Velocidade inicial

Carga explosiva

Espoleta

Pólvora

Alcance

Peso do projetil

10,2 Km 4,6 Km

Tipos

Velocidade inicial

Carga explosiva

Espoleta

Pólvora

Alcance

EX-T AE-T-AD EX-AA PFAE

1.005 m/s 1.005 m/s 1.025 m/s 1.025 m/s

Peso do projetil 960 g 960 g 880 g 880 g

N/A Hexotonal Carga sinalizadora Octol

Inerte EPO/AD Proximidade

Base simples

12,2 Km

Base simples

7,0 Km

Base simples

6,0 Km

Proximidade

Base simples

10,3 Km
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57 mm L/70

105 mm M57

105 mm Light Gun

AE: Munição naval de emprego geral, carregada com alto explosivo; e
EX: Munição para emprego em treinamento e exercício de tiro.

EX-T: Munição de exercício traçante e engastada; e
HE: Munição alto-explosiva engastada.

FD AE: munição alto-explosiva desengastada, fornecida com cargas normal e super;
FD EX (PRACTICE FLASH): munição de exercício desengastada, fornecida com 
carga de exercício;
FD FUMÍGENA BE: munição fumígena desengastada, fornecida com carga normal; e
AE-BB: munição alto-explosiva desengastada “base bleed” (alcance estendido), 
fornecida com carga super.

Tipos

Peso do projetil

Velocidade inicial

Alcance

Pólvora

AE EX

2,4 kg

1.025 m/s

13,8 Km

Base simples

2,4 kg

1.025 m/s

13,8 Km

Base simples

Carga Explosiva

Espoleta

Hexotonal

Percussão de ogiva

N/A

Ogiva inerte

Tipos

Velocidade inicial

Carga explosiva

Espoleta

Pólvora

Alcance

FD AE

621 m/s

Peso do projetil 16 kg

Composição B

Percussão de ogiva

Base tripla

15,3 km

FD EX

381 m/s

16 kg

Carga sinalizadora

Inerte

Base tripla

9,3 km

FD FUMÍGENA BE

621 m/s

16 kg

Carga fumígena

Mecânica

Base tripla

15,3 km

AE-BB

621 m/s

16 kg

Composição B

Percussão de ogiva

Base tripla

20,0 km

Tipos

Velocidade inicial

Carga explosiva

Espoleta

Pólvora

Alcance máximo

Peso do projetil

EX-T AE

700 m/s

12,1 kg

Composição  B

Percussão de ogiva

Base simples

4,0 km

700 m/s

12,1 kg

N/A

Inerte

Base simples

4,0 km
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105 mm M1

Empregada por: obuseiros M101, M101A1, M102, M108, M56, L119/ M119A1, dentre outros.
AE: Munição alto-explosiva desengastada, fornecida com carga de projeção.

ALTO-EXPLOSIVA

485 m/s

16 kg

TNT

Percussão de ogiva

Base simples

11,5 km

Tipos

Velocidade inicial

Carga explosiva

Espoleta

Tipo de pólvora

Alcance

Peso do projetil

3” L/50 (76.2 mm)

CANHÃO DE SALVA

EX: munição de exercício;
EX-T: munição de exercício traçante;
AE: munição com alto explosivo; e
AE-T: munição alto explosiva traçante.

Bloco de culatra inteiriça fabricada em aço-liga especial;
Tubo alma liso;
Operação simples e rápida;
Mecanismo de disparo tipo percussão; e
Manutenção extremamente simples e de baixo custo.

Tipos 

Velocidade inicial

Carga explosiva

Espoleta

Pólvora

Alcance

EX

823 m/s

Peso do projetil 5.897 g

Inerte

Ogiva Inerte

Base simples

12,9 km

EX-T AE

823 m/s

5,897 g

Inerte

Ogiva Inerte

Base simples

12,9 km

823 m/s

5,897 g

Composição B

Base simples

12,9 km

AE-T

823 m/s

5,897 g

Composição B

Base simples

12,9 km

percursão de ogiva percursão de ogiva

Peso da embalagem 128 kg

Dimensões

Calibre

Comprimento: 1.100 mm 

Altura: 670 mm 

Largura: 660 mm 

47mm
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MUNIÇÃO DE SALVA

DESMILITARIZAÇÃO DE MUNIÇÃO

CARREGAMENTO COM ALTO-EXPLOSIVO

ARTEFATOS DE DEMOLIÇÃO

47 mm: a ser empregada no canhão de 47 mm; e
105 mm: a ser empregada por obuseiros M101, M101A1, M102, 105/14 
Otomelara, Pack How L10A1, How M56A1 e M18/61, M108, M56, L119/ 
M119A1, dentre outros.

Box weightCalibres

Nível de ruído

Pólvora

Estojo de latão

Estopilha

+100 dB

70/30

Pólvora negra

47mm

Percussão

+100 dB

70/30

Pólvora negra

105mm

Percussão

A Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos possui 
infraestrutura e pessoal qualificado para executar serviços variados no 
segmento de explosivos em conformidade com as normas internacionais de 
segurança e respeito ao meio-ambiente. Dentre eles, destacam-se:

Recuperação, reutilização e reciclagem de munição vencida e sem condições 
de ser revitalizada, ou mesmo fora de uso, decorrente do fato de não existir 
mais arma em atividade para sua utilização.

Carregamento de cabeças-de-combate com alto-explosivo e controle por 
gamagrafia, com fonte de cobalto, de munição de artilharia, foguetes, bombas 
de aviação, mísseis e armas submarinas.

Fabricação de artefatos para demolição (petardos, bolsa demolição, torpedo 
Bangalore e carga dirigida).

SERVIÇOS COM EXPLOSIVOS

CONTROLE REMOTO DE CONTEIRA, ELEVAÇÃO E DISPARO

Em parceria coma a empresa ARES, a EMGEPRON comercializa uma estação 
de arma giroestabilizada leve – CORCED, projetada para ser instalada em 
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FICHA TÉCNICA

Unidade de Negócios de Armas, Munições e Sistemas Navais:

comercial@emgepron.gov.br (21) 3907-1832

Tipo de metralhadora: BRW M2 12,7mm e FN MAG 7,62mm

Capacidade de munição: 300 (12,7mm), 460 (7,62mm)

Sensores ópticos: Câmera diurna (zoom óptico > 23x), Termal (opcional)

Velocidade angular: Conteira: > 51°/s, Elevação: > 51°/s

Movimento angular: Conteira: 360°, Elevação: -10° a 45° (ajustável)

Peso total: Torre: 170 kg, Console: 45 kg (sem cabos)

Precisão de estabilização: Erro < 1 mrad (pico)

Tensão de alimentação: 115 VAC, 24 VDC

Dimensões externas da torre (mm): 1.096x1.243x650 (PxLxA)

Computador balístico interno

Estabilizado em arfagem, balanço e conteira

Auto tracker integrado com estabilização

Controle de rearme e disparo

Modo de operação remoto e manual

Totalmente compatível com as normas MIL-STD

Possibilidade de acrescentar telêmetro laser e câmera termal

Duas opções de fogo: rajada e intermitente

CONTATOS

conveses de embarcações militares, que permite a operação remota de 
metralhadoras 7,62mm ou 12,7mm.  Testado e certificado pela Diretoria 
de Sistema de Armas da Marinha, o sistema efetua pontaria e disparo em 
deslocamento, empregando movimento de conteira e elevação de alta 
precisão, por meio de um console operado a longa distância, em engajamento 
de alvos de superfície ou aéreos, em baixa altitude.
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A EMGEPRON atua no gerenciamento de construção e reparos de meios 
navais para marinhas estrangeiras e companhias civis, de acordo com 
padrões de qualidade internacionais. A tecnologia e experiência empregados 
na construção de embarcações de alto desempenho e confiabilidade são 
fatores responsáveis pelo sucesso da exportação dos produtos e serviços da 
Empresa. 

A expertise adquirida ao logo de sua existência habilita a Empresa a executar 
as seguintes atividades:

A) Elaboração de projetos de construção de navios e embarcações em geral, 
até o nível de Projeto Básico de Engenharia para a Construção (Projeto de 
Contrato);

B) Elaboração de especificações técnicas, projetos básicos e termos de 
referência, de acordo com os requisitos técnicos do cliente, realizando 
inclusive o processo licitatório;

C) Gerenciamento do processo de construção, fiscalização e garantia da 
qualidade, de acordo com os requisitos técnicos do cliente e as normas 
vigentes;

D) Elaboração, análise e validação de projetos de sistemas navais; e 

E) Assessoria técnica e especializada nas áreas da engenharia naval.

INDÚSTRIA NAVAL

CONSTRUÇÃO NAVAL
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LANCHA DE AÇÃO RÁPIDA - LAR

metralhadora 7,62mm

7,55 m 7,55 m

2,30 m 2,30 m

12 14

0,60 m 0,60 m

400 MN a 25 nós 400 MN a 25 nós

Diesel centro-rabeta QSD 2.8 (220 HP/3800 RPM) Diesel centro-rabeta QSD 2.8 (220 HP/3800 RPM) 

Versão Civil

35 nós 35 nós

Comprimento

Boca

Calado

Deslocamento

Tripulação

Velocidade

Autonomia

Armamento

Propulsão

3,00 t 3,20 t

----

Versão Militar

Lancha de alta velocidade e calado reduzido, projetada segundo o 
conceito de casco planador e sistemas de propulsão com motor de torque 
elevado, visando obter maior velocidade e eficiência hidrodinâmica, 
projetada para operações de patrulha, policiamento, controle de 
acidentes ambientais e combate ribeirinho, podendo abicar em margens 
e praias ribeirinhas. Feita em alumínio naval ASTM 5052, possui 7,56 
metros de comprimento, 2,30 metros de boca e calado de apenas 0,60 
metros. A propulsão de 230 HP de potência, a capacidade para 400 litros 
de combustível, deslocamento leve de 1,35 tononeladas possibilitam o  
transporte de até 12 combatentes a uma velocidade máxima de 35 nós. 
O seu raio de ação atinge 400 milhas náuticas a 25 nós. Uma blindagem 
leve, rádios VHF, GPS, eco-sonda, agulha magnética configuram a versão 
básica da embarcação.
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LANCHA DE AÇÃO RÁPIDA BLINDADA - LARBLIN

Lancha de baixo calado construída em casco de alumínio ASTM 50T2 
e dotada de blindagem nível IIIA, é projetada para realizar missões 
de patrulha, vigilância de portos e combate à pesca ilegal e poluição 
das águas em rios e lagoas. Dotada de alta eficiência hidrodinâmica, 
desenvolve altas velocidades com boa manobrabilidade.

Tripulação 10

Comprimento

Boca

Calado

Pontal

7,56 m

2,30 m

1,00 m

Velocidade 40 nós

Raio de ação 300 MN a 25 nós

0,80 m - incluindo a aleta defletora

Deslocamento 3,80 t

Propulsão Rabeta com sistema DP de contra-rotação (200 a 270 HP)
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LANCHA DE APOIO MÉDICO

Construída em alumínio naval ASTM 5052 é dotada, em sua configuração 
inicial, dotada de tanque d´água de 250 litros, assentos reversíveis, maca 
removível, cilindros de oxigênio e padiola portátil.  Pode ser customizada 
para atender ao Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de 
Urgência e Emergência (Portaria nº 2048/2002 do Ministério da Saúde), 
à Norma Técnica NBR 14561 - Veículos para Atendimento a Emergência 
Médica e Resgate e ao Protocolo de Referência nº 07/2011 da ANVISA. 

Tripulação 4 e 2 pacientes

Comprimento

Boca

Calado

Pontal

Propulsão

Deslocamento

7,80 m

2,80 m

1,20 m

5,00 t

Raio de ação 370 MN a 25 nós

0,60 m

rabeta com sistema DP de contra-rotação (200 a 270 HP)

Velocidade 30 nós
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LANCHA DE MULTIPLO EMPREGO

Construída em alumínio naval ASTM 5052, é adequada para operação 
em áreas 1 e 2 de Navegação no apoio às populações litorâneas. Há a 
possibilidade de customização de acordo com o emprego desejado. 

Comprimento

Boca

Calado

Pontal

11,07 m

3,56 m

1,71 m

0,68 m

Velocidade

2 motores diesel de 220 HPPropulsão

Deslocamento 9,50 t

27 nós

15

400 MN a 27 nós

Tripulação

Autonomia
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LANCHA DE OPERAÇÃO FLUVIAL - EXCALIBUR

Lancha de baixo calado construída em casco de alumínio e dotada de 
blindagem, é projetada para operar nos rios de profundidade reduzida 
na Bacia do Rio Paraguai e pode ser empregada em múltiplos propósitos. 

Armamentos duas metralhadoras MAG 7,62 mm e uma metralhadora .50 mm

Comprimento

Boca

Calado

8,94 m

2,74 m

0,53 m

Raio de ação 800 Km a 12 nós

Propulsão Centro-Rabeta Diesel

Tripulação 17

Velocidade 30 nós

Deslocamento 7,20 t
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LANCHA PATRULHA DE PORTO

Construída em fibra de vidro ou alumínio, é capaz de desenvolver grandes 
velocidades com ótima estabilidade e baixo custo de manutenção. Pode 
ser empregada em operações de vigilância de portos e lagoas, operações 
de policiamento em águas costeiras e abrigadas e repressão ao tráfico 
de drogas, contrabando e pesca ilegal, bem como em ações de busca e 
salvamento.

Comprimento

Boca

Pontal

Calado

Deslocamento

Versão Menor Versão Maior

Velocidade máxima

Raio de ação

Propulsão

7,50 m

3,21 m

0,48 m

1,37 m

4,45 t

11,07 m

3,56 m

0,60 m

1,71 m

30 nós

180 milhas

30 nós

-

Um motor de centro rabeta ou linha de eixo Dois motores de centro rabeta ou linha de eixo

-



30    |    Carta de Serviços da EMGEPRON

LANCHA SOCIAL

Lancha de baixo calado construída em casco de alumínio ASTM 50T2 foi 
projetada especificamente para prover apoio às populações ribeirinhas 
na Região Norte do Brasil, em locais de difícil acesso para embarcações 
maiores. Está equipada com uma cobertura fixa, sanefas laterais 
para proteger contra vento e chuva e está totalmente equipado com 
equipamentos de segurança.

7,70 m

2,50 m

0,55 m

1,10 m

3,60 t

100 MN a 13 nós

Lancha Social

16 nós

motor diesel de 110 HP

Comprimento

Boca

Calado

Pontal

Velocidade

Propulsão

Deslocamento

Tripulação

Raio de ação

12
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LANCHA SOCIAL OCEÂNICA

Construída em alumínio naval ASTM 5052, é adequada para operação em 
áreas 1 e 2 de Navegação no apoio às populações litorâneas e ribeirinhas 
em locais de pouca infraestrutura. Há a possibilidade de customização de 
do espaço interno de acordo com o emprego desejado. 

3,21 m

8,14 m

1,37 m

0,42 m

motor diesel de 150 HP

Comprimento

Boca

Calado

Pontal

Velocidade

Propulsão

Deslocamento

Tripulação

Raio de ação

17 nós

10

204 MN a 13 nós

4,80 t
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LANCHA DE TRANSPORTE ESCOLAR

É uma embarcação especialmente projetada para transporte de 
estudantes por via lacustre e fluvial. Com capacidade para transportar 
até 20 alunos, incluindo portadores de necessidades especiais, a LTE é 
dotada de cobertura fixa e sanefas laterais para proteção contra chuva 
e vento. Dispondo de dois motores para sua propulsão, a embarcação 
conta também com diversos equipamentos de segurançaque a tornam 
veículo ideal para acesso rápido e confiável a escolas situadas em regiões 
ribeirinhas.

7,30 m

2,20 m

0,35 m

1,00 m

2,80 t

120 MN a 16 nós

Lancha Escolar

16 nós

motor de popa à gasolina de 90 HP

Comprimento

Boca

Pontal

Velocidade

Propulsão

Deslocamento

Tripulação

Raio de ação

21
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AVISO DE PATRULHA “MARLIM”

O Aviso de Patrulha classe “MARLIM” é construída em alumínio 
ASTM 5083 e foi projetada para patrulha rápida em áreas portuárias e 
costeiras e no combate à pesca ilegal, tráfico de drogas e contrabando. 
Alternativamente a embarcação também pode realizar operações de 
salvamento.

Comprimento

Boca

Calado

Deslocamento

22,80 m

5,50 m

1,06 m

45,15 t

Tripulação 8

Velocidade 25 nós

Raio de ação 850 MN a 25 nós 

Armamento metralhadora fixa de 20 mm e estrutura para uma metralhadora 7,62 mm

Propulsão dois motores diesel de 1000 BHP
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BARCO FLUVIAL MULTITAREFA

O Barco Multitarefa é uma embarcação fluvial multipropósito, projetada 
para prestar atendimento às populações ribeirinhas e podendo ser 
customizada para diversos fins, como agência bancária, hospital, agência 
postal, transporte de material e pessoal, etc.

Comprimento

Boca

32,00 m

8,00 m

Deslocamento 166 t

Pontal 2,50 m

Calado 1.75 m

Velocidade 11 nós

Raio de ação 1000 MN a 11 nós

Propulsão 2 motores de 400 HP

Tripulação 10
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BARCO HOSPITAL “PAPA FRANCISCO”

Embarcação fluvial projetada para prestar assistência médica e social a 
populações ribeirinhas como ambulatório e clínica odontológica, dentre 
outras especialidades, contando também com sala de raios-X e centro 
cirúrgico.

Comprimento

Boca

32,00 m

8,00 m

Deslocamento 166 t

Pontal 2,50 m

Calado 1.75 m

Velocidade 11 nós

Raio de ação 1000 MN a 11 nós

Propulsão 2 motores de 400 HP

Tripulação 50 fundeado e 10 navegando
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NAVIO-PATRULHA CLASSE GRAJAÚ

Embarcação versátil, projetada para operações de patrulhamento 
em águas territoriais e costeiras, proteção de plataformas “offshore”, 
combate ao tráfico de drogas, contrabando e pesca ilegal, além de realizar 
missões de busca e salvamento. 

Armamentos canhão de 40mm L/70 e duas metralhadoras de 20mm

Comprimento

Boca

Calado

Propulsão

Deslocamento

46,50 m

7,50 m

2 motores diesel de 2900 HP

Tripulação 29 (4 oficiais)

2,30 m

217 t

Raio de ação

Velocidade 26 nós

2.200 MN a 12 nós 
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A EMGEPRON está capacitada a gerenciar serviços de apoio à atracação, à 
docagem e aos reparos de embarcações, com o emprego da infraestrutura 
industrial e das facilidades portuárias disponíveis nas Bases Navais da 
MB. Estas Bases, além de prestarem serviços de qualidade, encontram-se 
localizadas em posições estratégicas (Rio de Janeiro, Niterói, Salvador, Natal, 
Belém, Manaus e Ladário) e dispõem de sistemas de segurança interna, 
próprios de uma Base Militar. Destaca-se, ainda, que cada cliente, ao solicitar 
os serviços de apoio de uma Base Naval da MB, tem total liberdade para 
contratar as suas próprias equipes de reparo. As qualidades diferenciadas 
das Bases e a segurança jurídica dos contratos celebrados pela EMGEPRON, 
representam economia de recursos para os nossos clientes.

Localizado na Ilha das Cobras, no centro do município do Rio de Janeiro, bem 
próximo ao Aeroporto Santos Dumont, possui cais, diques secos e flutuante e 
infraestrutura para apoio à reparação e construção navais.

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO - AMRJ

APOIO À REPARAÇÃO NAVAL

MOLHE LESTE

CAIS LESTE

M
O

LH
E SUL

CAIS NORTECAIS SUL

CAIS OESTE

B
100 x 7m

A
100 x 10m

A
187 x 4m

B
187 x 4m 116 x 8m

B

143 x 4,5m
A

146 x 4,5m
B

116 x 8m
A

A
140 x 9m

A
97 x 5,5m

B
97 x 5,5m

C
97 x 5,5m

B
140 x 9m

C
140 x 11m

D
140 x 11m

E
170 x 8m
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AtRAcAção

Navios que desejam atracar no AMRJ precisam realizar solicitação à Gerência responsável, através do seguinte 
procedimento: envio de mensagem consultando a possibilidade de atracar o navio , com data e hora da atracação 
e, caso possua, data e hora da desatracação.

O AMRJ dispõe de cinco cais para atracação de embarcações, conforme tabelas e mapa abaixo:

Seção Comprimento (m) Profundidade (m)

A 140 9

B 140 9

C 140 11

D 140 11

E 170 8

Seção Comprimento (m) Profundidade (m)

A 100 11

B 100 7

Seção Comprimento (m) Profundidade (m)

A
116 8

B

Seção Comprimento (m) Profundidade (m)

A
187 4

B

Seção Comprimento (m) Profundidade (m)

A
97 5,5B

C

O CAIS NORTE, que possui as seguintes dimensões:

O CAIS OESTE, que possui as seguintes dimensões:

O CAIS LESTE, que possui as seguintes dimensões:

O CAIS SUL, que possui as seguintes dimensões:

O MOLHE SUL, que possui as seguintes dimensões:

Os navios, quando atracados, devem seguir as responsabilidades e deveres previstos no procedimento identificado 
como PROAM 08-110A - Cuidados Ambientais a serem seguidos pelos Navios, Submarinos e Embarcações atracados 
ou docados no AMRJ.

Lembre-se que o Navio atracado ao cais é o responsável pela vigilância, manutenção da limpeza e arrumação 
do mesmo. Não é permitida a utilização do cais como depósito ou ponto de armazenagem, sob qualquer pretexto. 
Os casos de premente necessidade devem ser apresentados à Gerência responsável pelo reparo do Navio, a quem 
cabe providenciar os meios para o correto atendimento.

C O N TAT OGerência de Projeto responsável pela coordenação.
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DocAgens

Navios que desejam realizar docagem extraordinária no AMRJ precisam realizar esta solicitação formalmente por 
mensagem, cabendo à Gerência responsável analisar e responder da real possibilidade. 

Os procedimentos previstos durante as manobras de docagem e desdocagem, as condições do Navio para a reali-
zação destas manobras e os deveres dos Navios quando docados estão contidos na Ordem de Docagem, documento 
transmitido aos navios através das Gerências.

O AMRJ possui as seguintes facilidades de docagem:

C O N TAT OGerência de Projeto responsável pela coordenação.

Tem capacidade para docar embarcações do porte 
de Fragatas e Corvetas. Para as operações de doca-
gem e desdocagem, conta com oito cabrestantes elé-
tricos. Para apoio ao serviço de navios docados, a orla 
do dique possui redes de incêndio, água doce, ar com-
primido e suprimento de energia em 220 e 440 volts.

Comprimento utilizável = 165,15 metros
Largura do fundo na entrada = 19 metros
Altura = 11,21 metrosDI

M
EN

SÕ
ES

Tem capacidade para docar embarcações de até 
80.000 DWT e, devido a suas dimensões e equipamen-
tos de manobra, pode docar mais de uma embarca-
ção simultaneamente e realizar manobras complexas 
como a docagem do Navio-Aeródromo “São Paulo”.

Para as operações de docagem e desdocagem, 
conta com quatorze cabrestantes elétricos e quatro 
manuais para situações de emergência. Dispõe dos 
seguintes sistemas para utilização dos Navios: incên-
dio, água doce, ar comprimido e suprimento de ener-
gia em 220 e 440 volts.

Comprimento utilizável = 250 metros
Largura do fundo na entrada = 32,58 metros
Altura = 15,45 metrosDI

M
EN

SÕ
ES

Dique Almirante Régis Dique Almirante Jardim

Possui cobertura e ponte rolante com capacidade 
para içamento de carga até 20 toneladas e tem capaci-
dade para docar embarcações como submarinos e na-
vios de pequeno porte. Para as operações de docagem 
e desdocagem, possui quatro cabrestantes, sendo um 
deles comum aos diques Santa Cruz e Almirante Jardim.

Comprimento utilizável = 88,45 metros
Largura do fundo na entrada = 9,15 metros
Altura = 8,5 metrosDI

M
EN

SÕ
ES

Dique Santa Cruz

Tem capacidade para docar embarcações de até 
3.000 DWT, como submarinos e navios de pequeno porte.

Comprimento utilizável = 100 metros
Largura da bacia de docagem = 14 metros

DI
M

EN
SÕ

ES

Dique Flutuante Almirante Schieck

A carreira tem capacidade para docar embarcações 
de pequeno porte.

Comprimento = 116 metros
Boca = 25 metros

DI
M

EN
SÕ

ES

Carreira II
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BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA - BACS

Localizada na Ilha de Mocanguê Grande. Com acesso à Ponte Rio-Niterói 
disponibiliza a sua infraestrutura e o cais para o apoio à atracação.

• Características do cais:

Extensão: 432 metros com 23 cabeços de amarração com distância média
de 27 metros;
Carga: 30 toneladas;
Espaço entre defensas de 89 e 115 metros; e
Bacia de manobras com profundidade média entre 8 e 12 metros.
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BASE FLUVIAL DE LADÁRIO - BFLA

Localizada no município de Ladário, Estado do Mato Grosso do Sul, dispõe de 
dique seco, carreira e facilidades para apoio a navios atracados.

• Características do Dique Seco Getúlio Vargas:

Comprimento: 80 metros;
Boca: 13 metros;
Calado: 2,5 metros; e
Capacidade: navios de até 1.500 toneladas de deslocamento.

• Características da carreira:

Comprimento: 30 metros;
Largura: 6 metros; 
Capacidade: encalhe de embarcações com até 200 toneladas; e 
Turco giratório para içamento de embarcações miúdas de até 10 toneladas.
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BASE NAVAL DE ARATU - BNA

Localizada no Município São Tomé de Paripe, em posição estratégica na Baía 
de Todos os Santos – Salvador (BA), próxima à BR 364, ao Distrito Industrial 
de Aratu e ao Polo Petroquímico de Camaçari dispõe de facilidades para 
apoios à atracação, docagem e armazenagem e extensa retroárea.

• Características dos locais disponíveis para atracação:

Cais: 720 metros; e 
Pier: 350 metros.

• Características do dique seco Almirante Campbell de Barros:

Comprimento: 220 metros; 
Profundidade: 12 metros;
Boca: 30 metros;
Largura do fundo: 28 metros;
Calado na bacia de manobras: 7,5 metros; e
Capacidade:  navios de até 35.000 toneladas de deslocamento.

• Características do Sistema Elevador de Navios - SELENA:

Comprimento: 60 metros; Boca: 14 metros;
Calado: 4 metros; e
Capacidade:  até 6 navios de 800 toneladas de deslocamento.
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BASE NAVAL DE VAL DE CÃES - BNVC

Localizada no município de Belém a 3 minutos do Aeroporto Internacional de 
Belém, a 17 minutos do Porto e a poucas milhas do terminal de Vila do Conde, 
está capacitada a prestar serviços de apoio à docagem, encallhe e atracação 
de embarcações que navegam na Bacia Amazônica.

• Características da carreira:

Uma carreira para realizar encalhe de embarcações de até 120 toneladas; e
Três carreiras com capacidade de encalhe para navios até 800 toneladas.

• Características dos locais disponíveis para atracação:

Pier de 142 m de comprimento, 135 m de largura e 8 m de calado.

• Características do dique seco “Almirante Raul de Barros”:

Comprimento: 215 metros;
Boca: 25 metros;
Largura no fundo: 24 metros;
Profundidade: 11 metros;
Calado da bacia de manobra: 3 metros acrescido da variação da maré; e
Capacidade de docar navios de até 40.000 toneladas de deslocamento.
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• Características do dique flutuante “Almirante Manoel Carneiro da 
Rocha”:

Comprimento: 70 metros;
Pontal: 23,6 metros;
Boca moldada: 13,57 metros;
Calado máximo de operação: 3,90 metros;
Calado mínimo de operação: 0,76 metros;
Capacidade de docar navios de até 1000 toneladas de deslocamento e calado
máximo de 6 metros.
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Atua   no   gerenciamento   e   apoio   técnicos   especializados   aos   projetos 
executivos inerentes ao ciclo de vida de navios e embarcações da Marinha e 
na fiscalização e garantia da qualidade dos serviços, coordenando a gestão 
de contratos para o desenvolvimento das atividades pertinentes às diversas 
áreas de engenharia envolvidas.

REPARAÇÃO NAVAL

CONTATOS

Unidade de Negócios de Construção e Reparos Navais:

comercial@emgepron.gov.br (21) 3907-1836
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SERVIÇOS MARÍTIMOS

A EMGEPRON desenvolve e gerencia estudos e projetos relacionados ao meio 
ambiente marinho, segundo padrão de qualidade que atende aos requisitos e 
especificações internacionais. A experiência e o sucesso adquirido nos estudos 
de Levantamento de Plataforma Continental, Monitoramento Ambiental, 
Acústica Submarina e Criação de Recifes Artificiais atestam o “know-how” 
e o alto grau de qualidade dos serviços executados pela EMGEPRON, que 
atua nas áreas de Oceanografia, Hidrografia, Geologia e Geofísica Marinhas, 
Engenharia Costeira e Oceânica e Assessoria Especializada.

Levantamentos hidrográficos são efetuados com o propósito de se obter 
dados de interesse à navegação aquaviária. Nas operações portuárias, o 
conhecimento das profundidades dos canais de acesso, áreas de manobra, 
fundeio e berços de atracação é fundamental para garantir que a Folga 
Abaixo da Quilha (FAQ) é verdadeira para um determinado calado e, 
consequentemente, garantir segurança à navegação. A EMGEPRON está 
apta a elaborar projetos, gerenciar e fiscalizar a execução de levantamentos 
hidrográficos.

Entende-se por sinalização náutica o conjunto de sinais de auxílio à navegação 
destinados a garantir uma navegação segura, fácil e econômica nas vias 
navegáveis. A EMGEPRON oferece serviços de elaboração de projetos de 
implantação e sua fiscalização.

OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA E AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO

• Levantamento Hidrográfico

• Sinalização Náutica
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A EMGEPRON comercializa cartas e publicações náuticas produzidas pela 
Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN, confeccionadas com tecnologia 
de última geração e padrão internacionalmente reconhecido. Os impressos, 
periodicamente atualizados, fornecem informações sobre profundidade, 
natureza do fundo, áreas de fundeio, auxílios à navegação, altitudes e pontos 
notáveis ao navegante, linha de costa e de contorno de ilhas, elementos de 
maré, correntes marítimas e outras indicações necessárias à segurança da 
navegação. São disponibilizadas as seguintes cartas: cartas costeiras, cartas 
fluviais, cartas internacionais, folhas de plotagem da carta batimétrica geral 
dos oceanos, cartas da Antártica, cartas da costa ocidental da África e cartas 
meteorológicas. As cartas e publicações podem ser adquiridas em:
www.cartasnauticasbrasil.com.br

A EMGEPRON comercializa por intermédio do website www.
cartasnauticasbrasil.com.br, cartas de navegação eletrônica (ENC - 
Electronic Navigational Chart), em parceria com os Centros Regionais de 
Distribuição de ENCs (RENCs), reconhecidos pela Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI - IHO). Uma ENC é uma carta náutica vetorial (ou um 
banco de dados) oficial produzida por um Serviço Hidrográfico Nacional para 
uso com um Sistema de Informações e Visualização de Cartas Eletrônicas 

• Cartas Náuticas

• Cartas de Navegação Eletrônica - ENC
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(ECDIS). As ENCs possuem todas as informações cartográficas necessárias 
para uma navegação segura, bem como são capazes de fornecer outras 
informações para auxílio à navegação além daquelas contidas nas cartas em 
papel.

Consiste de estudos oceanográficos para delineamento de área marítima 
além das 200 milhas náuticas da costa de um determinado país, a serem 
submetidos à aprovação da Comissão de Limites da Plataforma Continental 
da ONU - CLPC. Caso aprovado, a área passa a ser incorporada ao país, o 
qual exercerá direitos de soberania para a exploração e aproveitamento dos 
recursos naturais do leito e do subsolo marinho, conforme a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Os estudos para delineamento de 
Plataforma Continental envolvem arcabouço institucional, levantamento 
e avaliação de dados pretéritos, e análise, processamento, interpretação e 
elaboração de relatórios relacionados a margem continental e a Lei do Mar. 
A incorporação da área marítima obtida mediante o LEPLAC contribui para o 
desenvolvimento econômico de um país, uma vez que outorga exclusividade 
da exploração comercial, industrial e científica de recursos naturais 
encontrados no mar, como reservas potencias de óleo e gás, biodiversidade 
marinha e recursos minerais de seu subsolo. A EMGEPRON está capacitada a 
gerenciar projetos referentes ao Levantamento de Plataformas Continentais, 
possuindo vasta experiência no assessoramento a governos estrangeiros na 
elaboração de estudos e relatórios visando ao pleito de incorporação de área 
marítima à CLPC da ONU.

GEOLOGIA E GEOFÍSICA MARINHA 

• Levantamento da Plataforma Continental
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O CITRA, desenvolvido pelo Centro de Análises de Sistemas Navais da 
Marinha do Brasil - CASNAV, tem como principal objetivo fornecer de 
maneira leve e de fácil instalação uma interface de realidade aumentada 
visando uma maior eficiência na segurança marítima e monitoramento de 
uma determinada área. Sua principal função é, através de seus sensores de 
entrada, georreferenciar alvos no entorno de um determinado número de 
câmeras, colhendo assim suas informações e exibindo-as em sobreposição 
com a imagem das mesmas, de forma que o usuário possa com um clique ter 
todas as informações de determinada embarcação identificada no visual. A 
EMGEPRON está habilitada, pela Marinha, a comercializar o CITRA por meio 
da sua customização para atender aos requisitos de cada cliente.

O Simulador de Passadiço é um sistema de simulação para treinamento de 
Navegação e Manobra de Navios utilizando de tecnologia nacional, oferece 
ambiente ideal para familiarização de marítimos na condução de navios 
mercantes e de guerra. Trata-se de uma plataforma de simulação flexível 
e escalável, que permite adição de modelos de portos e navios. Destina-se 
ao treinamento de equipes de navegação, incluindo painéis e instrumentos 

• Console De Imagens Táticas De Realidade Aumentada - CITRA

• Simulador de Passadiço (SIMPASS)

SISTEMAS
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A EMGEPRON, desenvolveu com o apoio da Diretoria de Portos e Costas 
(DPC), da Marinha do Brasil, um sistema para gerenciamento da carreira de 
marítimos. Esse sistema é composto por um software de gerenciamento, que 
pode ser customizado de acordo com as especificidades de cada país, por 
uma Caderneta de Inscrição do Marítimo (CIM) e etiquetas para impressão 
de dados, assim como a prestação de treinamento dos operadores. Todo 
esse material e software atendem aos padrões exigidos pela legislação 
internacional. Pode ser customizado para as características do controle de 
cada país.

• Gerenciamento de Marítimos

disponíveis em navios reais, sendo desenvolvido de acordo com os requisitos 
para Certificação DNV-GL Classe “A”. A montagem completa compõe-se 
de Sistema de Exibição de Cartas Eletrônicas (ECDIS), Radar com ARPA, 
comunicações internas e externas, quadros de instrumentos para controle 
do navio, simulação de binóculos com óculos de realidade virtual e interface 
para utilização de equipamento AIS. A estação do instrutor permite a criação, 
o acompanhamento e a reprodução de exercícios. A EMGEPRON possui a 
possibilidade de gerenciar projetos de identificação e instalação customizado.
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O sistema LRIT foi estabelecido pela Organização Marítima Internacional 
- IMO para identificação e rastreamento de navios mercantes a longas 
distâncias. Os dados obtidos são atualizados automaticamente e pode ser 
transferido para qualquer país em cujas águas esteja navegando um navio 
registrado. O sistema é eficaz e confiável para monitorar o tráfego marítimo, 
no apoio a eventos de Busca e Salvamento e no apoio ao combate de crimes 
transnacionais como pirataria, tráfico de drogas e contrabando. A Marinha 
do Brasil desenvolveu e implementou um Centro de Dados Regional de 
Dados LRIT (CDRL). Hoje associado ao Uruguai, com capacidade de adesão 
de outros países e monitorar mais de 20.000 embarcações. A EMGEPRON 
auxilia países interessados em monitorar o tráfego marítimo a ingressarem 
no Data Center no Brasil.

• Long Range Identification And Tracking System - LRIT

Dragagem consiste na limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou 
escavação de material do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais a fim de 
aprofundar portos e vias navegáveis removendo parte do fundo do mar ou do 
leito dos rios e canais, podendo também ser aplicada para o desassoreamento 
dos leitos dos rios e mares A EMGEPRON está apta a atuar na elaboração 
de projetos, acompanhamento, gerenciamento e fiscalização de obras de 
dragagem como, também, assessoria para a execução de estudos ambientais 
e licenciamento ambiental.

• Dragagem

ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA
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CONTATOS

Unidade de Negócios de Serviços Marítimos:

estudosdomar@emgepron.gov.br 
comercial@emgepron.gov.br

(21) 3907-1835 / 1754
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INTERVENIÊNCIA GERENCIAL

A   EMGEPRON gerencia vários projetos de relevância para a Marinha do 
Brasil. Constituídos, basicamente, de   ativos   humanos   e   de infraestrutura 
somados ao expressivo know-how adquirido nos vários anos de atuação 
nos projetos de natureza militar naval. Nesses projetos estão incluídos 
o apoio ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos; o suporte às 
atividades do Sistema de Inspetoria e Vistoria Naval; os serviços de média 
e alta complexidade de manutenção e reparo dos diversos equipamentos 
de sistemas de armas, de detecção e de comunicação; e, serviços de apoio 
técnico e operacional para a área de pesquisa, desenvolvimento e fabricação 
de medicamentos e na recuperação de acidentados.

Assim sendo, está habilitada a gerenciar e coordenar contratos de prestação 
de serviços de apoio técnico especializado.

CONTATOS

Unidade de Negócios de Interveniência Gerencial:

comercial@emgepron.gov.br (21) 3907-1856
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GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A EMGEPRON desenvolve projetos de otimização em gestão energética com 
o propósito de reduzir o consumo com energia elétrica por meio da atuação 
no Mercado Livre de Energia, projetos de Eficiência Energética, Geração 
Distribuída e Autoprodução.

Com o advento do crescimento da utilização de energias renováveis, 
nas modalidades de energia eólica (onshore e offshore) e energia solar 
fotovoltaica, a EMGEPRON também elabora projetos para utilização dessas 
fontes de energia com parceiros privados, para atender ao consumo da 
Marinha do Brasil e demais interessados.

CONTATOS

Unidade de Negócios de Gestão de Eficiência Energética:

comercial@emgepron.gov.br (21) 3907-1855
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INTERVENIÊNCIA TÉCNICA

Diversos países, ao importarem material de defesa, impõem ao governo 
exportador um Interveniente Técnico para acompanhamento dos contratos 
para verificação do cumprimento de prazos, metas e padrões de qualidade 
contratualmente estabelecidos. Em face dessa necessidade, o  Ministério 
da Defesa, por meio da Portaria nº 330/GM/MD, de 10 de maio de 2016, 
autorizou o Comando da Marinha a atuar, por intermédio EMGEPRON, 
como interveniente técnico em contratações de Empresas de Defesa ou 
de Empresas Estratégicas de Defesa com governos de outros países, cujo 
objeto seja a venda de produtos de defesa, quando solicitado pelos países 
contratantes, podendo firmar os respectivos instrumentos em conjunto ou 
individualmente. 

Com um corpo técnico altamente qualificado e vasta experiência na gestão 
de projetos e na promoção comercial de empresas da BID, a EMGEPRON 
está apta a cumprir os requisitos internacionais de interveniência técnica 
dos governos importadores, contribuindo para o aumento da exportação de 
produtos e serviços da BID.

CONTATOS

comercial@emgepron.gov.br (21) 3907-1856

3.2 - PLATAFORMA DE 
EXPORTAÇÃO
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No âmbito organizacional da EMGEPRON, os Programas Estratégicos 
da Marinha impactaram de forma significativa, demandando uma sólida 
estrutura de gestão de projetos, com as melhores práticas do mercado.

 Adicionalmente, demandou uma estrutura de gestão financeira mais robusta, 
além de ampliar a sua estrutura de compliance, dada a magnitude dos 
projetos e de recursos financeiros envolvidos, resultando em uma intensa e 
contínua interação com os Órgãos de Controle da União e da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Estatais do Ministério da Economia (SEST-
ME).

A atual estrutura organizacional da Empresa já está consolidada para abrigar 
os atuais e futuros Programas Estratégicos da Marinha, bem como projetos 
de grande complexidade no ambiente da Economia do Mar.

3.3 - GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS ESTRATÉGICOS DA 
MARINHA DO BRASIL
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COMPLIANCE

A EMGEPRON, como toda empresa moderna, possui uma estrutura de 
Governança adequada e que proporciona segurança às suas operações. 
Essa estrutura conjuga conceitos, metodologias e ferramentas propicias à 
construção de um ambiente onde os principais riscos associados aos negócios 
são minimizados.

O controle da Governança e a transparência das atividades deixou de ser uma 
opção e transformou-se em parte Importante de um Modelo de Negócios.

Na busca desse ambiente controlado, a EMGEPRON vem utilizando as 
seguintes metodologias e ferramentas, integrantes do seu Programa de 
Integridade:

• Auditoria Interna – por meio das suas auditorias e avaliações da governança, 
dos riscos, dos registros e controles contábeis e financeiros;

• Gerenciamento de riscos – por meio de avaliações e controles rotineiros 
dos riscos que impactam nos objetivos estratégicos e nos principais processos 
que permeiam as operações da Empresa;

• Conformidade e Controles Internos – por meio de ações pontuais de 
avaliação e monitoramento da efetividade dos controles internos que 
mitigam os riscos e atribuem conformidade às operações da Empresa;

• Ética, Conduta e Integridade – por meio de um código de conduta, 
instituído e formalmente aprovado, válido para todos os níveis hierárquicos 
da Empresa;

• Compliance – por meio do estabelecimento de regras padronizadas de 
comportamento, auxiliando no desenvolvimento de um ambiente favorável 
ao cumprimento dos marcos regulatórios e das normas relacionadas a 
princípios e valores;

• Ouvidoria – por meio do estabelecimento de um canal próprio para 
denúncias, reclamações e sugestões e de normas específicas para o 
tratamento a ser dado as mesmas;
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• Jurídica – por meio da identificação e interpretação de leis que impactam 
os negócios;

• Gestão de Pessoas – por meio da busca do equilíbrio entre os empregados 
e o contexto no qual a Empresa está inserida, alicerçando a satisfação das 
partes na busca pelo atingimento dos objetivos estratégicos; 

• Contábeis – atuando como uma importante ferramenta de apoio à decisão 
no planejamento das ações que buscam o atingimento de melhores resultados.

A conjugação dessas metodologias e ferramentas possibilita que a 
EMGEPRON realize as suas atividades com transparência e responsabilidade.  
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Pesquisa de Satisfação permite gerar um levantamento qualitativo dos 
serviços prestados a fim de melhorar a performance e o relacionamento com 
os seus Clientes.

Isto se dá por meio de questionários preenchidos pelos Clientes, via 
formulário próprio ou pela Internet na URL: 

http://www.marinha.mil.br/emgepron/pt-br/pesquisa-de-satisfacao-do-cliente
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OUVIDORIA

O Decreto nº 9.094 da Presidência da República, de 17 de julho de 2017, 
estabelece que os canais de ouvidoria e as pesquisas de satisfação objetivam 
assegurar a efetiva participação dos usuários dos serviços públicos na 
avaliação e identificar lacunas e deficiências na prestação dos serviços.

Para tal, a EMGEPRON possui os seguintes canais de atendimento da 
Ouvidoria, permitindo aos dirigentes públicos realizar o cadastro de 
reclamações, denúncias, elogios e sugestões, como também solicitar 
informações, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados por esta 
Empresa.

• Atendimento pelo telefone: (21) 3907-1772

• Atendimento via email: ouvidoria@emgepron.gov.br

• Atendimento presencial / via correspondência: Divisão de Secretaria   
e Comunicações – Ilha das Cobras, Edifício Almirante Raphael de Azevedo 
Branco, Centro, Rio de Janeiro – CEP 20180-001.
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

O Serviço de Informação ao Cidadão, em cumprimento a Lei nº 12.527/11 
–  Lei de Acesso à Informação, permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, 
possa requerer informações junto aos órgãos públicos. Essas demandas 
poderão ser realizadas conforme abaixo:

• Atendimento presencial no SIC: Empresa Gerencial de Projetos Navais 
– Edifício Almirante Raphael de Azevedo Branco, térreo - Ilha das Cobras – 
Centro - Rio de Janeiro – CEP: 20.180-001 De 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.

• Telefone: (21) 3907-1777 

Neste telefone o cidadão poderá obter orientação e esclarecimentos de 
dúvidas sobre como acessar o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 
ao Cidadão - e-SIC.

• Atendimento pela internet: O atendimento pela internet poderá ser 
realizado diretamente no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 
Cidadão - e-SIC,  que  pode  ser acessada pela URL:
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html

• Atendimento pelos Correios:
Os formulários padronizados, pessoa física e jurídica, contendo pedido de 
acesso à informação poderão ser encaminhados via correios para o endereço 
abaixo e serão registrados pelo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC da 
EMGEPRON no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – 
e-SIC. Os formulários estão disponíveis em: 

https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/sic.html
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