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No Dia Mundial da Limpeza, a Marinha mobiliza militares 
e civis em todo o Brasil em prol da Amazônia Azul

Em setembro de 2008, um grupo de voluntários na Estônia se organizou com o 
projeto de dedicar um dia à limpeza de seu país. Naquele momento não imaginavam 
que aquela iniciativa daria início ao que hoje conhecemos como World Clean Up Day 
(Dia Mundial da Limpeza), um evento de âmbito mundial que envolveu mais de 20 
milhões de pessoas em cerca de 180 países no ano passado. Trata-se de uma ação 
social global destinada ao combate de toneladas de lixo que são descartadas de modo 
incorreto no meio ambiente de todo o planeta.

O Brasil, país detentor de uma das maiores biodiversidades do mundo, entendendo a 
questão ambiental como algo de extrema seriedade, incorporou o espírito do evento 
de tal forma que em 2019 e ficou em 10º lugar no ranking de mobilização de pessoal. 

Em 2020, seguindo este pensamento e alinhada às iniciativas da Organização das 
Nações Unidas que definiu a próxima década (2021 a 2030), como a Década Oceânica, 
a Marinha participou pela 2ª vez com seus militares do Dia Mundial da Limpeza, 
canalizando suas ações para a limpeza das praias, rios e lagos de todo o Brasil com a 
atuação dos Distritos Navais em contribuição ao Plano Nacional de Combate ao Lixo 
no Mar e ao projeto GloLitter da Organização Marítima Internacional (IMO).

Na área do Rio de Janeiro, houve a participação da Diretoria Geral de Navegação, 
do Comando do 1º Distrito Naval, da Diretoria de Portos e Costas, da Diretoria de 
Hidrografia e Navegação, da Força de Submarinos, da Escola Naval, do Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha, do Comando da Divisão Anfíbia, da Escola de 
Guerra Naval, do Comando da Tropa de Reforço e da Capitania dos Portos do Rio de 
Janeiro em ações educativas e de limpeza na capital e nos municípios de Niterói e 
São Gonçalo. 

As atividades começaram no dia 14, com a Semana de Combate ao Lixo no Mar em 
uma série de Webinários, fruto de uma parceria entre o Instituto Aqualung, a DPC 
e a Secretaria Interministerial para Assuntos do Mar (SECIRM) e diversas outras 
instituições civis e militares. 

Neste dia 19, foi também realizado um evento sócioeducativo junto às crianças da 
Colônia de Pesca Z10, que contou com o apoio da Soamar-Rio, assim como ações de 
limpeza subaquática, regata ecológica e a ativação do Grêmio de Meio Ambiente do 
CIAGA.

As ações da Marinha do Brasil tiveram o propósito de chamar a atenção para as 
consequências do descarte incorreto dos resíduos sólidos que acabam chegando ao 
mar e às vias navegáveis e se tornando um grande perigo para a humanidade e a 
Segurança da Navegação. A continuidade desse esforço e da mobilização consciente 
para atitudes em prol da nossa Amazônia Azul será por meio da #MarLimpoéVida. Mais 
do que nunca o que se pretende são atividades sustentáveis visando uma navegação 
em “Mares e Rios Seguros e Limpos”!

DPC
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Vencedores da Regata Ecológica - Alunos do 1º Ano do CIAGA com 
o material que retiraram da Baía de Guanabara

Militares da Divisão Anfíbia realizam ação de 
limpeza na Praia da Pedra da Onça na Ilha do 
Governador

Comando do 1º Distrito Naval, DPC e CPRJ atuam 
na Praia de Botafogo

Ação Social da Colônia de Pesca Z-10 na Ilha do 
Governador – Crianças aprendem a importância 

da coleta do lixo

Embarcação da Escola Naval inicia a limpeza do 
espelho d’água
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Militares da Força de Submarinos durante limpeza subaquática

Militares da EGN realizam a limpeza da Praia 
Vermelha

Comando da Tropa de Reforço atua na área de São Gonçalo

Representantes da DHN nas praias de Niterói
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A Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra atuou na Lagoa de Cima, em Campos dos 
Goytacazes,  com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente do município

Comando do 1° Distrito Naval participa do evento World 
Clean Up Day e retira mais de 1.400 quilos de lixo de 

praias e rios no RJ, MG e ES

O Comando do 1° Distrito Naval e suas Organizações Militares subordinadas 
participaram do evento World Clean Up Day, que aconteceu no dia 19 de setembro, 
em todo o país, sob a coordenação da Diretoria de Portos e Costas.

No Rio de Janeiro, militares do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN) e da 
Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) contribuíram para a coleta organizada 
pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), que aconteceu na Enseada de Botafogo.

Na região da Costa Verde, a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis 
(RJ) promoveu ações de limpeza na Praia do Anil, recolhendo aproximadamente 180 
quilos de lixo. Já os militares da Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) 
se uniram aos órgãos municipais, estaduais e federais de meio ambiente, na Praia do 
Jabaquara, onde retiraram 80 quilos de resíduos sólidos.

Ainda na Costa Verde, militares e embarcações da Delegacia da Capitania dos Portos 
em Itacuruçá (DelItacuruçá) realizaram, na Praia de Itacuruçá e no mar, em pontos 
distintos da Baía de Sepetiba, ações de limpeza. No total, foram coletados 90 quilos 
de resíduos.

Na Região dos Lagos, a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) 
recolheu 350 quilos de lixo da Praia do Forte. A ação ocorreu também no Norte 

Com1ºDN
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Fluminense, na Praia de Imbetiba, onde a Capitania dos Portos de Macaé (CPM) esteve 
presente, coletando 20 quilos. Além disso, também foi utilizada uma embarcação nos 
arredores da praia e na região do Mercado de Peixe, contribuindo com a limpeza do 
lixo marítimo.

Ainda no Norte Fluminense, os militares da Agência da Capitania dos Portos em São 
João Barra (ASJBarra) atuaram na Lagoa de Cima, em Campos dos Goytacazes, e o 
resultado foi a retirada de 350 quilos de resíduos.

No estado do Espírito Santo, as ações de limpeza aconteceram em Vitória e Vila 
Velha. A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) recolheu o lixo existente na 
Curva da Jurema, em Vitória (ES). A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito 
Santo (EAMES), por sua vez, atuou na ampla área da organização militar em Vila 
Velha, com a limpeza das Praias de Bombordo e de Boreste.

Em Belo Horizonte (MG), a Capitania Fluvial de Minas Gerais recolheu 
aproximadamente 100 quilos de resíduos sólidos da Lagoa da Pampulha, em Belo 
Horizonte, um dos principais pontos turísticos da capital mineira. A Delegacia 
Fluvial de Furnas (DelFurnas) atuou na Prainha, em São José da Barra (MG), com 
a retirada de 200 kg de lixo. Por fim, a Delegacia Fluvial de Pirapora (DelPirapora) 
também contribuiu com a coleta de 12 kg de resíduos na Prainha e nas Duchas 
Fluviais, no Município de Buritizeiro e Pirapora, às margens do Rio São Francisco.

Em 2019, o World Clean Up Day ocorreu em 21 de setembro e reuniu mais de 21,2 
milhões de pessoas em 180 países que fizeram a limpeza de resíduos de nossas 
praias, rios, florestas e ruas.

CFMG atuou nos arredores da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte
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Militares da Agência da Capitania dos Portos em 
Paraty atuaram em conjunto com servidores 
públicos do INEA nas praias do Pontal e Jabaquara

DelFurnas retirou 200 kg de lixo da Prainha, em 
São José da Barra (MG)

Militares da CPES recolhem resíduos na Praia da 
Curva da Jurema, em Vitória (ES)

Militares do Com1ºDN e CPRJ realizam coleta 
na Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ)
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Em Ilhéus, militares da MB e do 5°GBM, da CIPA-Ambiental, INEMA e Prefeitura Municipal 
recolheram cerca de duas toneladas de lixo da praia da Praia do Cristo

Militares do 2º Distrito Naval participam 
do Dia Mundial da Limpeza

No dia 19 de setembro, militares das Capitanias, Delegacias e Agências (CDA), 
subordinadas ao Comando do 2º Distrito Naval, realizaram ações sociais de limpeza 
de mares e rios, em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza (World Clean Up Day) 
e como parte da operação “Mar Limpo é Vida”. Os militares atuaram em parceria com 
entidades extra-Marinha e com voluntários, em diversos pontos de coleta, cumprindo 
os protocolos de distanciamento social previstos, em função da pandemia do novo 
coronavírus.

A Capitania dos Portos de Sergipe, com o apoio de voluntários e da Prefeitura Municipal 
de Propriá (SE), cidade localizada as margens do Rio São Francisco, participou da 
campanha, com uma ação na orla fluvial do município, principal ponto turístico da 
cidade. A atividade no “Velho Chico” recolheu mais de uma tonelada de lixo.

No extremo sul da Bahia, a Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro 
com o 6° Grupamento de Bombeiros Militar realizaram ações de coleta de lixo e 
conscientização nas praias de Mundaí, Taperapuã e Ponta Grande, além do Rio 
Buranhém e dos mangues da região de Porto Seguro (BA), tendo recolhido cerca de 
80 quilos de lixo.

A Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus realizou uma ação na praia do 
Cristo, com o apoio de militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, militares 
Companhia Independente de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (CIPA), 
membros do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Prefeitura 
Municipal. Foram recolhidas, aproximadamente, duas toneladas de lixo.

A Capitania Fluvial de Juazeiro participou do evento World Clean Up Day recolhendo 
125 quilos de lixo do Rio São Francisco, na orla da cidade de Juazeiro (BA), 
enquanto que a Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa coletou cerca de 100 quilos 
de resíduos sólidos na praia da Coroa, no Rio São Francisco, município de Bom 
Jesus da Lapa (BA).

Com2ºDN
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Com o objetivo de contribuir para o Dia Mundial de Limpeza, o Aviso de Patrulha 
“Dourado” também realizou, no dia 18 de setembro, a coleta de lixo e objetos 
descartados no mar, durante as atividades de inspeção naval e Patrulhamento, sob 
controle operativo da Capitania dos Portos da Bahia, contribuindo para a limpeza da 
Amazônia Azul. As áreas de atuação foram as proximidades da Ilha dos Frades e o 
município de Madre de Deus, localizados na Baía de Todos-os-Santos.

De 14 a 19 de setembro, militares realizaram ações de recolhimento de resíduos 
sólidos que se acumulam, diariamente, nas proximidades do cais da Capitania dos 
Portos da Bahia. Na ocasião, foram recolhidos 50 quilos de lixo do mar, dentre os 
quais garrafas pets, embalagens de isopor e embalagens plásticas.

O 2º Distrito Naval realizou ainda a pintura dos bueiros da Vilas Navais de Inema 
e da Barragem com a frase “Aqui começa o mar”, demonstrando a relação do lixo 
residencial com o ciclo higrológico. As áreas próximas aos bueiros da Capitania 
dos Portos da Bahia também foram pintadas, com o objetivo de estimular, junto a 
tripulação, atitudes conscientes de preservação do meio ambiente marinho.

Em virtude da manutenção da Covid-19, além das ações de limpeza, foi produzido 
um vídeo promocional para divulgação da mentalidade marítima e a importância 
da preservação do meio ambiente, que foi distribuído para a comunidade marítima 
e fluvial.

Militares da Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro e do 
Corpo de Bombeiros recolheram lixo no Rio Buranhém e de mangues da região
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Militares da Delegacia da Capitania dos Portos 
em Porto Seguro e Bombeiros realizaram  ações 
de recolhimento de lixo no Rio Buranhém

Militares da Capitania dos Portos de Sergipe, 
colaboradores da Prefeitura de Propriá (SE) 
e voluntários participaram da limpeza da orla 
fluvial do município, às margens do Rio São 
Francisco

A Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus 
realizou uma ação na praia do Cristo, com 
o apoio de militares do 5º GBM, da CIPA, 

membros do Inema e da Prefeitura Municipal

Militares da Agência Fluvial de Bom Jesus da 
Lapa atuaram na limpeza da Praia da Coroa
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Militares do Com3ºDN realizam limpeza na 
Praia da Redinha, em Natal (RN)

Comando do 3º Distrito Naval realiza limpeza e 
conscientização em praias, rios e lagos do Nordeste 

no Dia Mundial da Limpeza 2020

O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) e as Organizações Militares (OM) dos 
cinco estados de sua área de jurisdição – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas - participaram, no dia 19 de setembro, de ações de limpeza 
em celebração ao World Clean Up Day (Dia Mundial da Limpeza), data que simboliza 
a necessidade de conscientização da sociedade para o problema do descarte 
inadequado de resíduos sólidos urbanos, incluindo detritos marinhos.
  
Durante o evento, o Com3ºDN e as OM subordinadas empregaram militares e 
embarcações nas praias de Mucuripe, das Barreiras, dos Botes e de Canoa Quebrada, 
além dos rios Jaguaribe e Barra Grande, no Ceará; nas praias de Barra do Cunhaú, 
Redinha e Upanema, na Lagoa de Alcaçuz e nos Rios Potengi e Mossoró, no Rio 
Grande do Norte; na Praia do Jacaré e no Rio Paraíba, na Paraíba; na Bacia e na Praia 
do Pina, em Pernambuco; e nas praias de Pajuçara e Ponta Verde, bem como na orla 
fluvial do Rio São Francisco nas proximidades do município de Penedo, em Alagoas.

As ações tiveram a participação de militares do Com3ºDN, do Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste (ComGptPatNavNE), das Capitanias 
dos Portos do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, bem 
como das Agências das Capitanias dos Portos em Camocim (CE), Aracati (CE) Areia 
Branca (RN) e Penedo (AL), tendo como propósito a limpeza das praias, rios, lagos 
e manguezais, além da conscientização ambiental da sociedade.

Durante a limpeza da Lagoa de Alcaçuz, no município de Nísia Floresta (RN), o 
comerciante José Adalberto fez questão de exaltar a ação da Marinha do Brasil em 
prol da preservação da localidade. Na ocasião, mergulhadores do ComGptPatNavNE 
foram empregados para o recolhimento de resíduos que estavam acumulados no 
fundo da lagoa.

Com3ºDN
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Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte limpou águas da Praia da Redinha 
e do Rio Potengi, em Natal (RN), durante o Dia Mundial da Limpeza

“Queria agradecer o pessoal da Marinha do Brasil, que está fazendo hoje a limpeza da 
nossa lagoa. É importante que as pessoas usem mais a consciência, preservem mais 
e mantenham a lagoa limpa”, ressaltou o comerciante.

O “Dia Mundial da Limpeza” teve início em 2008, na Estônia, quando 50 mil pessoas 
se uniram para limpar todo o país, em apenas cinco horas. O movimento cresceu e 
ganhou escala mundial a partir de 2018. Atualmente, milhões de pessoas em mais 
180 países participam da ação pelo mundo.

Em Fortaleza (CE), militares da Capitania dos 
Portos do Ceará atuaram na Praia do Mucuripe

Mergulhadores do Comando do Grupamento de 
Patrulha Naval do Nordeste recolheram lixo no 
fundo da Lagoa de Alcaçuz, em Nísia Floresta (RN)

Capitania dos Portos da Paraíba empregou 
embarcações na área fluvial do Jacaré e Rio 

Paraíba, em Cabedelo (PB)

No mar, rios e lagos, Organizações Militares 
do Com3ºDN fizeram presentes em ações de 

limpeza
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Militares coletam lixo em praia de Outeiro, em Belém (PA)

Militares do 4º Distrito Naval recolhem mais de 
450 sacos de lixo de praias em quatro estados brasileiros

No dia 19 de setembro, mais de 170 militares do 4º Distrito Naval se mobilizaram durante 
uma maratona de limpeza em praias, rios e mar durante a celebração do World Clean 
Up Day 2020  – Mar Limpo é Vida, nos estado do Pará, Amapá, Piauí e Maranhão. O 
objetivo do evento, que ocorreu em todo o Brasil, foi contribuir para a segurança da 
navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica por 
embarcações, além da conscientização de que as medidas adotadas concorrerão para 
o fomento sustentável da economia do mar e preservação da Amazônia Azul. Foram 
retirados das praias 457 sacos de lixo. 

Em Belém (PA), 45 militares do Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN), da Capitania 
dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
(2ºBtlOpRib), da Base Naval de Val de Cães (BNVC) e do Centro de Instrução Almirante 
Brás de Aguiar (CIABA) recolheram 63 sacos de lixo em praias e rio do Distrito de Outeiro. 
No dia 18 de setembro, militares da CPAOR proferiram palestra sobre conscientização 
ambiental e prevenção da poluição hídrica para 30 estudantes da Escola Bosque de 
Pesca de Outeiro.

Nove militares da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) realizaram a coleta de 27 sacos de 
resíduos nas orlas de Itaituba (PA), Alter do Chão-PA e Santarém (PA). Além disso, foram 
ministradas palestras sobre segurança do tráfego aquaviário e prevenção da poluição 
de rios para os marinheiros fluviais recém-formados e representantes da Colônia de 
Pescadores Z-20, atuantes na região dos rios Amazonas e Tapajós, no oeste do Pará.

A Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA), com um efetivo de 80 militares, recolheu 
204 sacos de lixo das praias “do Amor” e “Araçagi”, em São Luis (PA), e nas praias 
de “Carimã”, “Olho de Porco” e orla do município de Raposa (MA). A Agência Fluvial 
de Imperatriz foi responsável por recolher 35 sacos de lixo da praia “do Cacau”, com 
atuação de 11 militares.

O local escolhido pela Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) para realizar o World 
Clean Up Day 2020 foi a praia da “Fazendinha”, em Macapá (AP), de onde 12 militares 
retiraram 33 sacos de lixo. A Agência da Capitania dos Portos no Oiapoque contou com 

Com4ºDN
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Militar da Marinha realiza palestra sobre conscientização ambiental 
na Escola Bosque de Pesca de Outeiro (PA)     

o apoio de oito representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Oiapoque, 
para coleta de 15 sacos de lixo na Orla do município do Oiapoque (AP), onde foram 
empregados quatro militares.
 
As praias “Pedra do Sal”, no município de Parnaíba (PI), e “Cajueiro da Praia”, na cidade 
de mesmo nome, no estado do Piauí, receberam a ação ambiental ecológica de limpeza, 
com participação de 15 militares da Capitania dos Portos do Piauí (CPPI), e outras 33 
pessoas, entre agentes de limpeza das Prefeituras, membros da Sociedade Amigos da 
Marinha (Soamar-PI), da Família Naval e voluntários. As equipes recolheram 80 sacos de 
lixo e atuaram também na conscientização dos banhistas e empresários com palestras 
educativas.

Praias do Piauí receberam ação da Marinha pelo 
World Clean Up Day 2020

Durante inspeção naval, Navio-Patrulha “Bracuí” 
apoia a retirada de lixo de rio no Pará

Marinheiros retiram garrafas de vidro e sacos 
plásticos do meio ambiente

No Maranhão, Marinha colabora com limpeza 
ambiental e hídrica
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Guarda do Embaú - Rio da Madre (Baía Sul), em Santa Catarina

Comando do 5º Distrito Naval realiza diversas ações nos estados 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no World Clean Up Day 2020

O Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN) realizou, no dia 19 de setembro, por meio 
de suas Organizações Militares (OM) nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina, diversas atividades pelo World Clean Up Day - Dia Mundial da Limpeza. 
A participação da Marinha na terceira edição da ação mundial teve o objetivo de 
incentivar a mentalidade marítima na sociedade por meio do slogan “Mar Limpo é 
Vida”. Foram contabilizados mais de 6.500 quilos de resíduos coletados na ação que 
envolveu mais de 250 militares.

A atuação dos militares na retirada de resíduos de ambientes aquáticos (praias, 
lagos, rios e orlas) seguiu todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Nas ações, 
que foram realizadas pelas OM da jurisdição do Com5ºDN, houve a parceria com 
prefeituras, órgãos ambientais e comunidades marítimas locais. No RS, a área de 
abrangência compreendeu as cidades de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, São 
José do Norte, Uruguaiana e Tramandaí. Em SC, as ações abrangeram as regiões de 
Florianópolis, Itajaí, Laguna e São Francisco do Sul.  

Nas atividades no estado do RS, estiveram envolvidos militares da Capitania Fluvial 
de Porto Alegre, da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, do Grupamento de 
Fuzileiros Navais do Rio Grande (GptFNRG), da Estação Naval do Rio Grande (ENRG), 
do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Sul (EsqdHU-51), do Comando 
do Grupamento de Patrulha Naval do Sul (ComGptPatNavS), da Agência da Capitania 
dos Portos em Tramandaí e do Comando do 5º Distrito Naval. Já em SC, os militares 
da Capitania dos Portos de Santa Catarina, da Escola de Aprendizes-Marinheiros de 
Santa Catarina, da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, da Delegacia da 
Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, da Delegacia da Capitania dos Portos 
em Laguna foram empregados nas ações. 

Com5ºDN
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Orla do Guaíba -  Porto Alegre

Militares de Itajaí coletam lixo na Praia da Solidão

Foram retirados mais de 600 quilos de lixo da 
Praia do Cassino em Rio Grande (RS)

Pesagem do lixo recolhido na Praia do mar 
grosso em São José do Norte (RS)

Militares do Comando do 5DN realizam limpeza 
na Orla Henrique Pancada em Rio Grande (RS)
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Cerca de uma tonelada de lixo foi recolhida no Porto Geral de Corumbá (MS)

Comando do 6º Distrito Naval participa das comemorações 
do World Clean Up Day 2020 - Mar Limpo é Vida

Na manhã de hoje (19), o Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN) participou, em 
sua área de jurisdição, da maratona de limpeza em celebração ao World Clean Up 
Day 2020 – Mar Limpo é Vida. A data simboliza a necessidade de conscientização 
da sociedade para o problema do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos, 
incluindo detritos marinhos.

O Com6ºDN empregou, por meio de suas Organizações Militares (OM), em Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, militares e embarcações para recolher lixo em pontos 
de difícil acesso, além de equipes em terra. Foram recolhidas cerca de três toneladas 
de resíduos.  

No coração do Pantanal, além do trabalho de conscientização sobre materiais 
descartados irregularmente e da distribuição de sacos de lixo biodegradáveis aos 
navegantes, militares de todas as OM subordinadas ao Com6ºDN e lanchas da 
Capitania Fluvial do Pantanal realizaram as ações no Porto Geral de Corumbá. 

Ainda em Mato Grosso do Sul, equipes da Agência Fluvial de Porto Murtinho recolheram 
lixo no trecho entre o Flutuante de captação de água da Sanesul e o Porto Leio. A ação 
contou com apoio da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente; da 2ª Companhia de Fronteira; da Polícia Militar Ambiental e do 
Corpo de Bombeiros Militar.

Em Mato Grosso, a Agência Fluvial de São Félix do Araguaia (AgFSAraguaia) realizou 
as ações na rampa de acesso ao Rio Araguaia e no Porto da Suiá, na praia do Cais de 
São Félix do Araguaia. Duas embarcações da AgFSAraguaia e uma da Secretaria de 
Meio Ambiente deslocaram militares e servidores até os acampamentos às margens 
do Rio Araguaia para um trabalho de conscientização.

Com6ºDN
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Militares da AgFSAraguaia e voluntários participaram das
 ações em São Félix do Araguaia (MT)

Equipe na região do Porto Leio

Ação em São Félix do Araguaia foi realizada às 
margens do Rio Araguaia

Limpeza em Porto Murtinho também foi às 
margens do Rio Paraguai

Limpeza em Corumbá, nas margens do 
Rio Paraguai

Durante a manhã, participaram das atividades policiais militares; o Coordenador do 
Projeto Amigos da Natureza, biólogo Francisco de Sousa; servidores e a Secretária 
Municipal de Meio Ambiente, Andressa Rocha; e a Presidente do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, Ana Lúcia.
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Limpeza da Praia de Luzimangues, em Porto Nacional (TO)

Dia Mundial da Limpeza é celebrado com ações no 
Lago Paranoá (DF) e no Lago de Palmas (TO)

O Dia Mundial da Limpeza, World Clean Up Day, foi celebrado hoje, dia 19 de setembro, 
pelo Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN), por meio das Capitanias Fluviais de 
Brasília (CFB) e do Araguaia-Tocantins (CFAT), com ações de conscientização e coleta 
de resíduos nas águas e margens do Lago Paranoá, em Brasília (DF), e do Lago de 
Palmas, em Palmas e Porto Nacional (TO). 

O objetivo das ações foi conscientizar a comunidade náutica e a população local para o 
problema do descarte inadequado de resíduos sólidos que contribuem para a poluição 
marinha, afetando diretamente a preservação da Amazônia Azul e águas interiores. 

Em Brasília, 28 militares e 12 embarcações da CFB participaram do evento que, além da 
limpeza da praia da Ponte Juscelino Kubitschek, contou com ações de conscientização 
ambiental junto aos frequentadores do Lago Paranoá, condutores e ocupantes de 
embarcações.

Em Tocantins, a Marinha contou com a participação de representantes da Fundação 
Municipal do Meio Ambiente de Palmas e do Instituto de Natureza do Tocantins. A 
ação foi realizada no trecho do lago formado pela Usina Hidrelétrica Luís Eduardo 
Magalhães, entre os municípios de Palmas e Porto Nacional. Ao todo, 28 militares 
da CFB, 2 embarcações e 3 viaturas foram distribuídos em 5 equipes que realizaram 
o mutirão de limpeza nas praias da Graciosa, do Prata, do Cajú e Ilha da Investco, 
em Palmas, e praia de Luzimangues, em Porto Nacional. Além disso, foi realizada a 
distribuição de informativos e brindes educativos. Para o Gerente de Monitoramento 
Ambiental da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Palmas, José Heluandir Fonseca 
Ambrósio, a ação representa a importância da união de forças entre a Marinha e a 
sociedade civil em prol das questões ambientais, demonstrando o cuidado com o meio 
ambiente.

Com7ºDN
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Limpeza da Praia da Ponte Juscelino Kubitschek

Ação de Limpeza e conscientização na Praia da 
Graciosa, em Palmas  (TO)

Limpeza e conscientização no Lago Paranoá, em 
Brasília (DF)

Limpeza na Praia de Luzimangues, em Porto 
Nacional (TO)

Limpeza na Ilha de Investco, em Palmas (TO)
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Lixo e detritos retirados das orlas e águas no município de Paranaguá (PR)

Comando do 8º Distrito Naval participa do Dia Mundial da 
Limpeza nos Estados de São Paulo e Paraná

Nos dias 18 e 19 de setembro, o Comando do 8º Distrito Naval (Com8ºDN) uniu-se 
a diversas entidades para uma maratona de limpeza nos mares e rios dos estados de 
São Paulo e Paraná em celebração ao World Clean Up Day 2020 – Mar Limpo é Vida. O 
evento simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para o problema do 
descarte irregular de resíduos sólidos urbanos, incluindo detritos marinhos. 
 
As Organizações Militares subordinadas ao Com8ºDN realizaram diversas atividades 
em suas respectivas áreas de jurisdição, contribuindo com as ações de conscientização 
ambiental, bem como o fomento da percepção da comunidade náutica e da sociedade 
em geral para a preservação e limpeza dos rios, lagos e represas. Além da limpeza 
nas praias, a Marinha atuou com suas embarcações para recolher resíduos sólidos das 
águas, contribuindo para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no 
mar e a prevenção da poluição hídrica por embarcações.

Foram dois dias de intenso trabalho envolvendo, além de militares da Marinha, membros 
das prefeituras, secretarias do meio ambiente, Soamarinos, Cooperativas, ONGS e 
voluntários. A ação mobilizou 274 pessoas, contemplando os municípios de Santos, 
São Vicente e Guarujá, no litoral Paulista e Presidente Epitácio, Barra Bonita e Igaraçu 
do Tietê, no interior do estado de São Paulo. No estado do Paraná, o evento ocorreu 
nos municípios de Guaíra e Paranaguá.

Com8ºDN
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Limpeza no Rio Paraná, em Presidente Epitácio  (SP)

Militares realizam a limpeza do Rio Tietê no 
município de Barra Bonita (SP)

Lixo coletado em Barra Bonita (SP)

Militares realizam coleta de lixo no município de 
São Sebastião (SP)

Militar realiza coleta de resíduos no município 
de Guaíra (PR)
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Ação de limpeza realizada na Ilha de São Vicente em Manaus (AM)

Comando do 9º Distrito Naval promove ações de 
conscientização ambiental alusivas ao Dia Mundial da Limpeza 

Ações de conscientização ambiental alusivas ao Dia Mundial da Limpeza (World Clean 
Up Day), foram realizadas, neste sábado (19), pelo Comando do 9º Distrito Naval 
(Com9ºDN). Durante a ação, 32 Organizações Militares (OM) foram mobilizadas e, 
como resultado, aproximadamente oito toneladas de lixo foram coletadas das orlas dos 
estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. A data, comemorada no dia 21 de 
setembro, simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para o problema 
do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

Em Manaus (AM), sob a coordenação do Comando do 9° Distrito Naval, do 1° Batalhão 
de Operações Ribeirinhas e da Estação Naval do Rio Negro, os militares das OM 
subordinadas ao Com9ºDN realizaram as coletas nas orlas do Complexo Naval da Ilha 
de São Vicente, do Complexo da Estação Naval do Rio Negro e no Igarapé do Mindu.

As Agências Fluviais, subordinadas à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, 
realizaram a limpeza das orlas, além de campanhas informativas sobre o descarte 
consciente do lixo nos seguintes municípios: Parintins, Tefé, Eirunepé e Itacoatiara, 
no estado do Amazonas; Cruzeiro do Sul, no Acre; e Caracaraí, em Roraima.

As cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, em Rondônia, e os municípios de Boca do 
Acre e Humaitá, no estado do Amazonas, área de jurisdição da Capitania Fluvial de 
Porto Velho, também participaram da atividade.

Na área da Tríplice Fronteira, coordenadas pela Capitania Fluvial de Tabatinga, foram 
alcançados pelas ações de limpeza, os municípios de Tabatinga, Benjamim Constant, 
Atalaia do Norte e Tonantins.

As ações tiveram apoio das Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente,  

Com9ºDN
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Em Manaus, também foi realizada a limpeza do Igarapé do Mindu

Na área da Tríplice Fronteira, militares da 
Capitania Fluvial de Tabatinga, subordinada ao  
Comando do 9º Distrito Naval, realizaram a 
limpeza da Orla de Tabatinga, no Amazonas

Militar do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas 
durante ação de limpeza no Igarapé do Mindu,  
em Manaus

Militares das Organizações Subordinadas ao 
Com9ºDN realizaram a coleta de lixo na orla do 

Complexo da Estação Naval do Rio Negro

Mobilização dos militares da Agência Fluvial de 
Caracaraí, subordinada à Capitania Fluvial da 
Amazônia Ocidental, para ação de limpeza na 

Prainha e nas proximidades do Porto do Chacrinha, 
no município de Caracaraí, em Roraima

Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Batalhão de Policiamento Ambiental, Corpo 
de Bombeiros Militar e Polícia Militar.

Os militares participantes das ações tomaram todas as medidas preventivas contra a 
Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.
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