
Navios da Marinha do Brasil na Operação Ágata 9

Monitor “Parnaíba” (U17)

A  Marinha  do  Brasil,  por  meio  do  Comando  do  6°  Distrito

Naval,  participa da Operação  Ágata  9,  uma ação do Ministério  da

Defesa com o objetivo de fortalecer a presença das forças armadas

na região de fronteira para reduzir a criminalidade e a aumentar a

segurança do povo brasileiro.

Fazem  parte  da  Operação  a  Marinha  do  Brasil,  Exército

Brasileiro e Força Aérea,  em parceria com a Polícia Federal,  Força

Nacional,  Receita  Federal  entre  outros  órgãos  que  atuarão  na

fronteira entre a Bolívia e o Paraguai. A área da operação abrange os

estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Na Ágata 9,  serão reunidas tropas,  equipamentos,  veículos,

embarcações e aeronaves da Marinha, do Exército e da Força Aérea.

A  “Força  Naval  Componente”  realizará  diversas  atividades,



destacando-se  o  controle  de  área  fluvial;  controle  do  tráfego

aquaviário; patrulha naval; inspeção naval; ação cívico sociais entre

outras.

Os  navios  que  integram  a  “Força  Naval  Componente”

suspenderam do cais do Comando da Flotilha de Mato Grosso,  e já se

encontram na área de operações: Monitor “Parnaíba” (U17), Navio de

Transporte  Fluvial  “Paraguassu”  (G15),  Navio  de  Apoio  Logístico

Fluvial  “Potengi”  (G17),  Navio  de  Assistência  Hospitalar  “Tenente

Maximiano”  (U28),  Navio  Patrulha  “Poti”  (P15)  e  Navio  Patrulha

Piratini (P10).

Navio de Apoio Logístico Fluvial “Potengi” (G17)



Navio Patrulha “Penedo” (P14)

Como parte das atividades, o Navio de Assistência Hospitalar

“Tenente  Maximiano”  realizará  assistência  médico-hospitalar,

odontológica e sanitária às populações ribeirinhas do rio Paraguai.

Na Operação Ágata 9, a Marinha do Pantanal opera na faixa de

fronteira dos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e

Rondônia,  empregando  um  efetivo  de  1000  homens,  9  navios,  3

helicópteros,  40  embarcações  e  23  viaturas,  com  o  objetivo  de

realizar  Patrulha  Naval,  Inspeção  Naval  e  Patrulhamento  nos  rios

Paraguai, Cuiabá, Paraná, Abunã, seus afluentes e; no Lago Itaipu, a

fim de contribuir para a redução das ações do crime organizado e

práticas ilícitas, bem como para intensificação da presença do Estado.



Navio de Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano” (U28)


