
Rio Class Patrol Boat

The Rio Class Patrol Boat was designed 

for coastal surveillance and patrolling of 

bays and harbours. The hydrodynamic 

shape of the hull provides excellent 

acceleration and maneuverability  

to the craft. Its structure allows the 

installation of up to .50 inches  

machine guns in the bow and stern 

sections, making it highly effective in 

the repression of several crimes at the 

sea, such as drug trafficking, smuggling 

and illegal fishing.

Lancha de patrulha e inspeção 

naval, projetada para vigilância 

costeira, de baías e de portos. O 

formato hidrodinâmico de seu casco 

proporciona à embarcação excelente 

aceleração e manobrabilidade. Sua 

estrutura permite a instalação de 

metralhadoras de até .50” na proa e 

na popa, que a tornam  altamente 

eficaz na repressão de diversos crimes 

praticados no mar, como tráfico de 

drogas, contrabando e pesca ilegal. 

Lancha-Patrulha Classe “Rio”

ISO 9001:2008



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.

Comprimento total - 20,90 m
Boca máxima - 5,18 m
Pontal - 3,00 m
Calado máximo - 1,50 m
Deslocamento máximo - 45 t
Número de eixos - 2
Motores princip. - 1000 bhp p/ eixo
Tanque de óleo - 4,66 t
Tanque de água doce - 1,3 t
Velocidade máxima - 25 nós
Velocidade de serviço - 12 nós
Raio de ação a 15 nós - 600 milhas
Autonomia - 3 dias
Tripulação - 8
Oficiais - 2
Praças - 6

Características Principais

Radar de navegação
Ecobatímetro
Odômetro

Sensores Armamento

Metralhadora de .50” (x2)

Comunicações

VHF e SSB

Overall length- 20.90 m
Beam - 5.18 m
Depth - 3.00 m
Maximum draught - 1.50 m
Displacement -  45 tons
Number of shafts - 2
Main engines - 1000 bhp/shaft
Diesel tank - 4.66 tons
Fresh water tank - 1.3 tons
Maximum speed - 25 knots
Cruising speed - 12 knots
Range at 15 knots - 600 miles
Endurance - 3 days
Crew - 8
Officers -  2
Enlisted men - 6

Main Characteristics

Navigation radar
Echo-sounder
Odometer

Sensors Weapons System

.50 inches machine gun (x2) 

Communications

VHF e SSB
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