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DPC

Equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos de São Paulo aborda
uma embarcação

Operação “Verão 2020/2021”

Com a chegada do verão, cresce o 
fluxo de embarcações de lazer e turismo 
náutico, por ocasião de férias e feriados 
prolongados. Diante disso, a Marinha 
do Brasil (MB) iniciou no dia 21 de 
dezembro, por meio dos Distritos Navais, 
Capitanias dos Portos, Delegacias e 
Agências subordinadas, a Operação 
“Verão 2020/2021” – Todos por uma 
Navegação Segura. Uma campanha 
nacional voltada à intensificação de ações 
preventivas de orientação de fiscalização 
do tráfego aquaviário nas áreas de maior 
concentração de embarcações. Neste 
período, a MB mobiliza mais de 4.500 
militares e servidores civis dispostos 

entre os 67 Agentes da Autoridade 
Marítima Brasileira, organizações 
militares que são distribuídas em 
todo território nacional. Além disso, 
destaca-se o emprego de mais de 600 
embarcações nas ações de fiscalização 
do tráfego aquaviário e prevenção da 
poluição hídrica.

Esses Agentes realizarão a fiscalização 
nos seguintes aspectos: verificação 
da habilitação dos condutores, da 
documentação da embarcação, do 
material de salvatagem (coletes e 
boias), dos extintores de incêndio, das 
luzes de navegação, da lotação e do 
estado da embarcação.
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De acordo com informações da 
Superintendência de Segurança do 
Tráfego Aquaviário da Diretoria de 
Portos e Costas, a principal causa 
dos acidentes em embarcações de 
esporte e recreio ainda é a falha 
humana, sendo os tipos de acidentes 
que mais se repetem: o naufrágio, o 
abalroamento, a queda de pessoas 
na água, o incêndio e a colisão. Fruto 
dessa análise, as lanchas e as motos 
aquáticas, juntas, se envolveram em 
aproximadamente 70% dos acidentes 
registrados nos últimos quatro verões.

Como prevenir é sempre melhor 
do que remediar, as ações de 

Equipe de inspeção naval da Agência da Capitania dos Portos em Aracati realiza 
abordagem em embarcação na Lagoa de Uruau

conscientização também serão 
realizadas em entidades náuticas, 
clubes, marinas e colônias de 
pescadores, com palestras educativas 
e dicas sobre as principais normas 
de segurança da navegação, além da 
preservação ambiental.

Todo o material da Campanha da 
Operação “Verão 2020/2021” – Todos 
por uma Navegação Segura encontra-
se disponível no seguinte endereço 
eletrônico: https://www.marinha.mil.
br/dpc/campanhas

Quando tirar uma foto em que 
você esteja praticando a segurança, 
marque a hashtag #NavegueSeguro.

https://www.marinha.mil.br/dpc/campanhas 
https://www.marinha.mil.br/dpc/campanhas 
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Inspetores navais da Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá 
durante ação de fiscalização em Mangaratiba (RJ)

Comando do 1º Distrito Naval inicia Operação “Verão 
2020/2021” nos estados do RJ, ES e MG

O Comando do 1º Distrito Naval 
(Com1ºDN) e suas organizações militares 
subordinadas começaram, no dia 21 de 
dezembro, a Operação “Verão 2020/2021” 
- Todos por uma Navegação Segura, nos 
três estados sob sua jurisdição (RJ, MG e 
ES). A operação será realizada até o dia 
5 de março de 2021, principalmente nas 
áreas com maior fluxo de embarcações. 
O objetivo principal é difundir as normas 
de segurança da navegação para reduzir, 
ao máximo, os riscos de acidentes no 
mar, rios, lagos e lagoas, garantindo 
a integridade física de tripulantes, 
passageiros e banhistas.

Durante o verão, a Marinha reforça 
suas atividades de inspeção naval, em 
complemento à fiscalização que já realiza 
diariamente, devido ao aumento no 
número de embarcações de esporte e 
recreio, e de transporte de passageiros 
nessa estação.

No Rio de Janeiro, a Capitania dos Portos 
do Rio de Janeiro (CPRJ) e a Capitania dos 
Portos de Macaé (CPM) intensificarão suas 

Com1ºDN

atividades de inspeção naval em conjunto 
com as respectivas organizações militares 
subordinadas.

A CPRJ, a Delegacia da Capitania dos 
Portos em Itacuruçá, a Delegacia da 
Capitania dos Portos em Angra dos Reis 
e a Agência da Capitania dos Portos em 
Paraty atuarão nas águas oceânicas e 
interiores do estado, incluindo a Baía de 
Guanabara, as praias do Rio de Janeiro, 
de Niterói, de toda a Costa Verde entre 
outras. Na Costa Verde Fluminense, as 
ações serão realizadas em uma área que se 
estende de Barra de Guaratiba até a ponta 
da Ilha da Trindade. Serão empregadas, 
simultaneamente, diversas equipes de 
inspeção naval, totalizando 350 militares, 
que utilizarão lanchas, motos aquáticas e 
viaturas, em marinas, clubes e colônias de 
pescadores, cobrindo todas as áreas de 
prática de atividades náuticas da região 
sob sua jurisdição. 

A CPM realizará ações diárias de 
inspeção naval nas cidades de Quissamã, 
Macaé, Rio das Ostras e Barra de São 
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João. A Delegacia da Capitania dos Portos 
em Cabo Frio (DelCFrio), subordinada à 
referida capitania, atuará em seus polos 
de inspeção naval, compreendendo as 
cidades Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios 
e a Lagoa de Araruama. Já a Agência da 
Capitania dos Portos em São João da Barra 
(AgSJBarra) impulsionará suas atividades 
nas regiões de São João da Barra 
(Atafona e Porto do Açu), São Francisco 
do Itabapoana (Gargaú e Barra do 
Itabapoana) e Lagoa de Cima, em Campos 
dos Goytacazes (RJ). Paralelamente à 
Operação “Verão 2020/2021”, ocorrerá 
a Operação “Travessia Segura”, voltada 
à fiscalização nas embarcações de 
transporte de passageiros e de turismo 
náutico, que têm seu fluxo intensificado 
durante o período de férias na região. 

das atividades da Operação “Verão”.
No Espírito Santo, a Capitania 

dos Portos do Espírito Santo (CPES) 
começou a intensificar suas ações no 
início de dezembro, com atividades 
de conscientização, orientação e 
regularização em dezoito marinas e clubes 
náuticos, localizados na Grande Vitória. 
Durante essas ações, a CPES verificou 
aspectos documentais, as condições das 
embarcações, os materiais de salvatagem, 
a habilitação dos condutores e, 
principalmente, disseminou as principais 
regras de segurança da navegação. Os 
militares ficavam disponíveis, ainda, para 
dirimir quaisquer dúvidas dos usuários 
sobre navegação. 

Em Minas Gerais, a Capitania Fluvial de 
Minas Gerais (CFMG) e suas subordinadas 
(Delegacia Fluvial de Pirapora e Delegacia 
Fluvial de Furnas) estão concentrando 
esforços em Furnas, Represa de Carmo 
do Cajuru, Várzea das Flores, entre outros 
locais, devido à ampla quantidade de 
lagos e lagoas nessas regiões, que sofrem 
com aumento expressivo de embarcações 
de esporte e recreio durante essa época 
do ano. Ressalta-se o trabalho realizado 
pela Delegacia Fluvial de Pirapora com as 
balsas de travessia, cujo tráfego também 
aumenta no verão. Durante a fiscalização, 
a delegacia realiza testes de alcoolemia, 
verifica a estrutura dessas embarcações 
e os respectivos materiais de salvatagem. 

A Marinha incentiva e considera 
importante a participação da comunidade, 
que pode ser feita pelos telefones 185 
(número para emergências marítimas 
e pedidos de auxílio) ou nos seguintes 
contatos:
* Rio de Janeiro – (21) 2104-5480 
(diretamente com a CPRJ para atendimento 
de denúncias) e (21) 97299-8300 (para o 
envio de imagens, que contribuam para a 
identificação da infração) ou (22) 2772-
1889 (diretamente com a CPM).
* Espírito Santo - (027) 2124-6526 
(diretamente com a CPES para outros 

Militar da Agência da Capitania dos Portos 
em São João da Barra realiza teste do 
bafômetro em condutor de moto aquática

Ainda no Rio de Janeiro, no período de 
14 a 23 de dezembro, o Aviso de Patrulha 
“Anequim”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, 
está realizando patrulhamento e ações 
de fiscalização do tráfego aquaviário nas 
orlas marítimas do Rio de Janeiro, Niterói, 
Maricá e Saquarema, em apoio à Capitania 
dos Portos do Rio de Janeiro, como parte 
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Militares da Capitania dos Portos do Espírito 
Santo fiscalizam embarcações em Iate 
Clube

Equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos de Macaé no primeiro 
dia da Operação “Verão”

Militares da Delegacia Fluvial de Pirapora 
inspecionam balsa de travessia

assuntos, inclusive denúncias). Também 
estão disponíveis o e-mail cpes.denuncia@
marinha.mil.br e o aplicativo “Praia Segura”, 
que pode ser baixado gratuitamente em 
aparelhos celulares Android e iOS.
* Minas Gerais – (31) 3567-0729 e CFMG.
ouvidoria@marinha.mil.br (diretamente 
com a CFMG) ou (35) 3197-9890, (35) 
99848-4348 e delfurnas.secom@marinha.
mil.br (diretamente com a Delegacia de 
Furnas).

Ao observar uma irregularidade no mar, 
ou seja, alguma situação que represente 
risco para a segurança da navegação, 

para a salvaguarda da vida humana no 
mar ou para a prevenção da poluição 
hídrica, informe imediatamente à 
Capitania, Delegacia ou Agência, mais 
próxima, incluindo, se possível, o 
nome da embarcação e seu número de 
inscrição.

A Diretoria de Portos e Costas orienta 
que os condutores das embarcações não 
consumam bebidas alcoólicas, respeitem 
o limite de pessoas a bordo e que tenham 
coletes salva-vidas para todos a bordo, 
ressaltando que os coletes devem ser 
homologados pela Marinha.
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Em Porto Seguro (BA), ações de fiscalização foram 
realizadas após a cerimônia

2º Distrito Naval inicia Operação “Verão 2020/2021” – Todos por 
uma Navegação Segura

No dia 21 de dezembro, o Comando do 
2º Distrito Naval iniciou a Operação “Verão 
2020/2021” – Todos por uma Navegação 
Segura na Bahia e em Sergipe, por meio 
de cerimônias nas Capitanias, Delegacias e 
Agências (CDA) subordinadas, cumprindo 
os protocolos de distanciamento social 
previstos, em função da pandemia do 
novo coronavírus. 

A Operação visa conscientizar condutores 
e passageiros sobre a importância das 
regras de segurança da navegação e 
preservação do meio ambiente marítimo 
e lacustre, em um período do ano em que 
há incremento no fluxo de embarcações 
de esporte e lazer, bem como na prática 
de turismo náutico no litoral.

Além do efetivo de militares das CDA 
da área de jurisdição, a Operação “Verão” 
tem o reforço de cerca de 200 militares, 
que serão empregados a bordo de Navio e 
Aviso-Patrulha, Corveta, Navios Varredores 

Com2ºDN

e lanchas blindadas, subordinados ao 
Comando do 2º Distrito Naval, reforçando a 
fiscalização nas embarcações e a presença 
da Marinha no mar.

Na Bahia e em Sergipe, as ações de 
conscientização também serão realizadas 
em entidades náuticas, clubes, marinas 
e colônias de pescadores, com palestras 
educativas e dicas sobre as principais 
normas de segurança da navegação, além 
da preservação ambiental.

Na Capitania dos Portos da Bahia, o 
ato de abertura da Operação “Verão” foi 
conduzido pelo Comandante do 2º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Humberto Caldas da 
Silveira Junior, que destacou a importância 
do incremento das ações voltadas à 
garantia da segurança no mar durante 
o verão, em especial na Bahia, um dos 
principais destinos turísticos do País. Após 
a cerimônia, os convidados conheceram 
as lanchas que serão empregadas pela 
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Capitania nas inspeções navais, inclusive 
uma das lanchas blindadas.

Durante o lançamento da campanha em 
Sergipe, a Capitania dos Portos (CPSE) 
enfatizou a importância das ações de 
inspeções navais e fiscalização do tráfego 
aquaviário, tendo como meta a redução 
a zero do número de acidentes fatais nos 
mares e rios do estado. Para este verão, 
a Capitania estima um significativo 
aumento da quantidade de embarcações 
de esporte e recreio em uso no estado. 
Logo após a cerimônia, foram realizadas 
ações de fiscalização e conscientização 
de aquaviários no Rio Sergipe. Durante 
as ações ao longo do verão, os militares 
distribuirão cartilhas com medidas de 
prevenção ao novo coronavírus.

Subordinado ao Grupamento de 
Patrulha Naval do Leste, o Navio-Patrulha 
“Guaratuba”, sob a coordenação da CPSE, 
também reforçará as ações de segurança 
no mar no litoral do estado de Sergipe.
No extremo sul da Bahia, a cerimônia na 
Delegacia da Capitania dos Portos em 
Porto Seguro contou com a participação de 

representantes da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente, 
Companhia Independente de Polícia de 
Proteção Ambiental e da comunidade 
marítima Local. Na sequência, equipes 
de Inspeção Naval realizaram ações de 
fiscalização e conscientização nas praias.
Durante a cerimônia na Delegacia da 
Capitania dos Portos em Ilhéus, que teve 
a presença do Prefeito e representantes 
da Polícia Militar, Companhia de Polícia de 
Proteção Ambiental, Corpo de Bombeiros, 
Guarda Civil Municipal, Ibama, SAMU e 
Salva Vidas, foi enfatizada a importância do 
reforço da fiscalização e a conscientização 
dos tripulantes, condutores e passageiros 
de embarcações quanto às normas e 
regras de segurança da navegação e 
preservação do ambiente marinho.

Após o lançamento da Operação “Verão” 
na sede da Capitania Fluvial de Juazeiro, 
foram realizadas ações ao longo do Rio 
São Francisco, orientando os condutores 
e passageiros a aproveitar a época mais 
quente do ano com segurança.

Já na Agência Fluvial de Bom Jesus 

Em Salvador (BA), o ato de abertura da cerimônia foi conduzido 
pelo Vice-Almirante Humberto



9

Fiscalização no Rio São Francisco marcou o 
lançamento em Juazeiro (BA)

Em Bom Jesus da Lapa (BA) as ações de inspeções navais foram 
realizadas no Rio São Francisco

No litoral sergipano, as inspeções navais tiveram 
reforço do Navio-Patrulha “Guaratuba”

da Lapa, a cerimônia contou com 
representantes dos órgãos estaduais 
e municipais, além de integrantes da 
Sociedade Amigos da Marinha. Com 
a chegada do verão, a Agência prevê 
aumento no fluxo de embarcações de 
esporte e recreio, assim como no número 
de amadores habilitados, o que eleva a 
possibilidade de acidentes náuticos. 

Será intensificada a fiscalização 
nas embarcações e condutores, com 

foco nos itens que mais chamam a 
atenção, como a falta de habilitação 
dos condutores, documentação da 
embarcação vencida, falta de material 
de salvatagem (coletes, boias, 
extintores de incêndio, entre outros), 
desrespeito ao limite da lotação da 
embarcação e falta de segurança para 
navegação, além do uso do etilômetro 
para coibir o uso de bebida alcoólica 
por parte de condutores.
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Comando do 3º Distrito Naval realizará Operação “Verão 2020-2021” no Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Comando do 3º Distrito Naval inicia Operação “Verão 2020/2021” 
em cinco estados do Nordeste

O Comando do 3º Distrito Naval 
(Com3ºDN), por meio de suas Capitanias 
dos Portos e Agências subordinadas, deu 
início, no dia 21 de dezembro, à Operação 
“Verão 2020/2021” – Todos por uma 
Navegação Segura nos cinco estados da 
área de jurisdição - Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Serão empregados mais de 500 
militares e 50 embarcações, incluindo 
lanchas e motos aquáticas. Na Operação 
“Verão 2019/2020”, foram inspecionadas 
13.548 embarcações, emitidas 848 
notificações, instaurados 12 inquéritos 
administrativos e apreendidas 49 
embarcações.

Durante a operação, serão 
intensificadas as ações de inspeção naval, 
de modo a fiscalizar o tráfego aquaviário 

Com3ºDN

Inspeções navais têm como propósito 
fiscalizar o tráfego aquaviário e conscientizar 
condutores e passageiros de embarcações

e conscientizar condutores e passageiros 
de embarcações sobre a importância das 
regras de segurança da navegação e 
preservação do meio ambiente marítimo 
e lacustre, sobretudo com a chegada do 
verão.
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Além disso, ações de conscientização 
também serão realizadas em entidades 
náuticas, clubes, marinas e colônias de 
pescadores, com palestras educativas e 
dicas que contribuam para a salvaguarda 
da vida humana no mar e águas interiores, 
a segurança da navegação e a prevenção 

Serão empregados mais de 500 militares e 50 embarcações na operação

Durante a Operação “Verão 2020/2021” 
serão intensificadas ações de inspeção 
naval no mar e águas interiores de cinco 
estados do Nordeste

Ações de conscientização também serão 
realizadas em entidades náuticas, clubes, 

marinas e colônias de pescadores

da poluição hídrica.
A operação conta com a participação 

das Capitanias dos Portos do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco 
e Alagoas, além das Agências de Aracati 
(CE), Camocim (CE), Areia Branca (RN) 
e Penedo (AL).
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Militares fiscalizam embarcação no Rio Preguiças, em Barreirinha (MA)

Comando do 4º Distrito Naval emprega mais de 330 militares na 
Operação “Verão 2020/2021”

O Comando do 4º Distrito Naval 
(Com4ºDN) deu início, no dia 14 de 
dezembro, às atividades da Operação 
“Verão 2020/2021” – Todos por uma 
Navegação Segura, nos quatro estados de 
sua jurisdição: Pará, Amapá, Maranhão e 
Piauí. Com o começo das férias escolares 
e as festividades típicas do final do ano, há 
um aumento do fluxo de embarcações de 
esporte e lazer, bem como da prática de 
turismo náutico na região. Por isso, estão 
sendo incrementadas ações de inspeção 
naval, inclusive, com promoção de atividades 
educativas voltadas à salvaguarda da 
vida humana, à segurança da navegação 
e à preservação do meio hídrico. Um dos 
grandes focos da Operação é a prevenção de 
acidentes com embarcações de transporte 
de passageiros e de passeio.

No Pará, de 18 de dezembro a 17 
de janeiro de 2021, serão empregadas 
embarcações da Capitania dos Portos da 
Amazônia Oriental, Navios do Grupamento 
de Patrulha Naval do Norte e do Centro 
de Hidrografia e Navegação, envolvendo 
cerca de cem militares. Além da 

Com4ºDN

realização de fiscalizações, orientações, e 
palestras educativas em marinas, vão ser 
doados coletes salva-vidas e instaladas, 
gratuitamente, coberturas de eixo – 
colocação de placas de ferro que minimizam 
os riscos de acidentes com vítimas de 
escalpelamento.

A Capitania Fluvial de Santarém 
empregará 30 militares, moto aquática, 
lanchas e viaturas em ações de inspeção 
naval com enfoque nas atividades de esporte 
e recreio, visando intensificar a fiscalização 
nas praias e balneários fluviais e, também, 
conscientizar condutores de embarcações e 
passageiros sobre a importância de seguir 
as regras de segurança da navegação 
e preservação do meio ambiente. Uma 
etapa desta Operação “Verão” será a fase 
“Travessia Segura”, com especial atenção à 
prevenção de acidentes com embarcações 
de transporte fluvial de passageiros e de 
passeio na região de Santarém (PA) e 
localidades vizinhas.

No Amapá, a Operação “Verão” 
também se estenderá até 17 de janeiro 
de 2021. Cerca de 50 Praças e Oficiais da 
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Capitania dos Portos do Amapá repassarão 
orientações aos Comandantes, tripulantes 
e passageiros de embarcações de forma 
educativa, abordando aspectos relacionados 
à segurança da navegação, reforçando 
a importância de não trafegarem com 
embarcações irregulares, que colocam em 
risco, não somente a segurança do tráfego 
aquaviário, como também a segurança dos 
passageiros. Dezesseis militares da Agência 
da Capitania dos Portos no Oiapoque 
reforçarão as atividades de fiscalização 
do tráfego aquaviário no município do 
Oiapoque (AP), onde serão realizadas 
fiscalizações em locais com maior fluxo de 
embarcações de transporte de passageiros 
e nos balneários da região.

A Capitania dos Portos do Piauí empregará 
45 militares no esforço de intensificação 
da Operação. Para coibir o uso de bebida 
alcoólica a bordo, problema comum nesta 

Marinha também realiza trabalho de 
conscientização da população quanto aos 
procedimentos de combate à proliferação 
da Covid-19

Operação “Verão 2020/2021” mobiliza 
militares no Pará, Amapá, Maranhão e Piauí

Em Santarém (PA), militar inspeciona 
documentação de condutor de moto 

aquática

Operação “Verão” tem uso de etilômetros 
para coibir condutores de  usarem 
embarcações sob efeito de álcool

época de festas e de férias, os militares 
utilizarão etilômetros, tendo em vista que 
é proibido o consumo de bebidas alcoólicas 
pelos condutores de embarcações.

No Maranhão, as atividades da Operação 
iniciaram no dia 14 de  dezembro e se 
estenderão até 15 de fevereiro de 2021, 
com envolvimento direto de mais de 90 
militares. Nesse período, serão reforçadas 
as ações de inspeção naval, que, além do 
caráter de fiscalização, também divulgarão 
os serviços prestados pela Capitania dos 
Portos do Maranhão junto à comunidade 
marítima local.

Os militares envolvidos na Operação 
“Verão” em toda a jurisdição do Com4ºDN 
realizarão, ainda, trabalho de conscientização 
da população quanto aos procedimentos de 
combate à proliferação do novo coronavírus 
e distribuição de folders educativos sobre 
prevenção à Covid-19.
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Os militares das Capitanias, Delegacias e Agência da jurisdição do Com5ºDN atuarão na 
Operação “Verão 2020/2021”

Comando do 5 º Distrito Naval  realiza Operação “Verão 2020/2021” 
no RS e em SC

O Comando do 5º Distrito Naval 
(Com5ºDN) iniciou, no dia 15 de 
dezembro, a Operação “Verão 
2020/2021”, nos estados do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina. Nessa 
edição, a operação tem como tema 
“Todos por uma Navegação Segura” e 
será realizada até o dia 15 de fevereiro 
de 2021, com foco na conscientização 
de condutores e passageiros sobre a 
importância das regras de segurança 
da navegação e da preservação do 
meio ambiente marítimo e lacustre.

Durante a Operação “Verão”, a 
Autoridade Marítima realiza fiscalização 

Com5ºDN

intensificada de forma a observar 
diversos aspectos, como habilitação 
dos condutores, documentação da 
embarcação, material de salvatagem 
(coletes e boias), extintores de incêndio, 
luzes de navegação, capacidade de 
lotação e o estado da embarcação. 
Além disso, são utilizados etilômetros, 
tendo em vista ser proibido o consumo 
de bebidas alcoólicas pelos condutores. 
Nas abordagens, todos os cuidados de 
prevenção ao coronavírus são seguidos 
e incentivados, como o uso de máscaras.

As atividades de inspeção naval do 
Com5ºDN já estão em andamento 
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A Marinha, por meio do Comando do 5º Distrito Naval, atuará 
nas praias e rios do RS e de SC

pelas equipes da Capitania dos Portos 
de Santa Catarina, Capitania Fluvial de 
Porto Alegre, Capitania dos Portos do Rio 
Grande do Sul, Agência da Capitania dos 
Portos em Tramandaí, Delegacia Fluvial 
de Uruguaiana, Delegacia da Capitania 
dos Portos em São Francisco do Sul, 
Delegacia da Capitania dos Portos em 
Itajaí e Delegacia da Capitania dos 
Portos em Laguna. Participam, também, 
navios subordinados ao Grupamento 
de Patrulha Naval do Sul e aeronaves 
do 1º Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego-Geral do Sul.

O desenvolvimento das fiscalizações 
é realizado em diversas áreas 
marítimas de significativa circulação 
e concentração de embarcações 
de esporte e recreio, bem como de 
embarcações que realizam transporte 
de passageiros, especialmente 

aquelas voltadas para o turismo e 
atividades náuticas. Simultaneamente, 
ações realizadas em entidades 
náuticas, clubes, marinas e colônias 
de pescadores, também buscam 
conscientizar sobre as principais 
normas de segurança da navegação, 
além da preservação ambiental.

Na região sul do Brasil, dentre as 
irregularidades que mais chamam 
a atenção durante as ações de 
fiscalização, podem-se destacar 
infrações envolvendo a condução de 
embarcação por pessoa não habilitada, 
documentação de embarcação irregular, 
manobras perigosas em áreas de 
banhistas, deficiência ou ausência de 
equipamentos de salvatagem, excesso 
de passageiros e navegação com a 
velocidade acima do permitido em 
determinadas áreas.
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Militares da Capitania Fluvial de Mato Grosso durante inspeção naval

Capitania Fluvial de Mato Grosso se prepara para Operação “Verão 
2020/2021”

A Capitania Fluvial de Mato 
Grosso (CFMT), Organização Militar 
subordinada ao Comando do 6º Distrito 
Naval (Com6ºDN), inicia, em janeiro, 
a Operação “Verão 2020/2021” - 
Todos por uma Navegação Segura, 
com intensificação das atividades de 
fiscalização nos rios de Mato Grosso.

Realizada todos os anos, a ação 
ocorre nos meses de janeiro, fevereiro 
e março, período em que as atividades 
de esporte e recreio se intensificam 
nos rios e lagos do estado. O objetivo 
é a conscientização e fiscalização 
do tráfego aquaviário nas áreas de 
maior concentração de embarcações, 
zelando, assim, pela salvaguarda da 
vida humana e a prevenção da poluição 
hídrica proveniente de embarcações.

Durante os três meses, a CFMT, por 
meio de seus militares e da Agência 
Fluvial de Cáceres (AgCaceres) e da 

Com6ºDN

Agência Fluvial de São Félix do Araguaia 
(AgSFAraguaia), intensificará suas 
ações de inspeção naval. A atuação 
ocorrerá por terra e água, em marinas 
e colônias de pescadores, utilizando 
lanchas e viaturas, com cobertura em 
todas as áreas de prática das atividades 
de esporte e recreio, nas respectivas 
áreas de jurisdição.

A fiscalização das embarcações 
ocorrerá por meio de inspeção naval. 
As equipes abordarão as embarcações, 
verificarão  documentação, habilitação 
dos condutores, a existência e o 
estado de conservação do material de 
salvatagem e o comportamento dos 
condutores das embarcações quanto 
às regras de navegação. Haverá, 
ainda, o uso de etilômetros para coibir 
a navegação sob efeito de bebidas 
alcoólicas.

Em Mato Grosso do Sul, a Operação 
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Militares orientam condutores de 
embarcações na região de Barão de 
Melgaço

Fiscalização no Lago do Manso, na Chapada 
dos Guimarães

Ações de inspeção naval realizadas pela 
Capitania Fluvial do Pantanal na região de 

Corumbá

Ação da Capitania Fluvial do Pantanal 
entre os Portos de Ladário e Corumbá

“Verão”, conduzida pela Capitania 
Fluvial do Pantanal (CFPN), ocorre 
nos meses anteriores ao início da 
piracema, período de defeso das 
espécies em que é proibida a pesca 
em todos os rios do estado. Diante 
disso, registra-se um aumento do 
fluxo de embarcações especialmente 
de setembro a novembro, exigindo 
que as ações de inspeção naval sejam 
intensificadas nesses meses.
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Mídia Day realizado na Capitania dos Portos de São Paulo 
enfatiza importância da Operação “Verão” no litoral paulista

Comando do 8° Distrito Naval realiza Mídia Day iniciando a 
Operação “Verão 2020/2021”

O Comando do 8° Distrito Naval 
iniciou, em 14 de dezembro, a Operação 
“Verão 2020/2021” - Todos por uma 
Navegação Segura, em sua área de 
jurisdição. A operação tem o propósito 
de intensificar as ações de inspeção 
naval nas áreas de maior concentração 
de embarcações de esporte e recreio, a 
fim de reduzir o número de acidentes 
de navegação e garantir a segurança 
dos banhistas.  

Por ocasião do lançamento da 
campanha, foi coordenado um “Mídia 
Day” em todas as Capitanias e Delegacias 
subordinadas, de forma a dar ampla 
divulgação à comunidade náutica, bem 
como reforçar as principais regras para 
uma navegação segura.

A Operação “Verão 2020/2021” 

Com8ºDN

Capitania dos Portos do Paraná realiza ação 
de Inspeção Naval em Guaratuba (PR)

se estenderá até o dia 16 de março, 
contemplando a região litorânea e 
interior dos estados de São Paulo e 
Paraná.
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Capitania dos Portos de São Paulo realiza abordagem à 
embarcação no município de Santos (SP)

Delegacia Fluvial de Guaíra realiza abordagem a condutor 
no município de Primeiro de Maio (PR)



20

Militar durante abordagem de inspeção naval

Comando do 9° Distrito Naval divulga balanço da Operação 
“Verão” na Amazônia Ocidental

Durante o “verão amazônico”, no qual se 
intensifica a procura pelas praias de água 
doce e balneários da região amazônica, 
as Capitanias e Agências Fluviais da área 
de jurisdição do Comando do 9° Distrito 
Naval (Com9°DN) têm realizado, desde 
o dia 1° de outubro, a Operação “Verão 
2020/2021”, que visa conscientizar 
condutores e passageiros sobre a 
importância das regras de segurança 
da navegação e a preservação do meio 
ambiente fluvial. As ações já resultaram 
em 6.393 embarcações abordadas, 432 
notificadas e 195 apreendidas.

As fiscalizações estão acontecendo em 
embarcações de esporte e recreio e em 
flutuantes, concomitante com as ações de 
conscientização ao combate à Covid-19 
no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
 As Capitanias Fluviais da Amazônia 
Ocidental, de Tabatinga (AM), de Porto 
Velho (RO) e as Agências Fluviais de 

Com9ºDN

Parintins, Eirunepé, Boca do Acre, 
Humaitá e Itacoatiara, no estado do 
Amazonas; Guajará-Mirim em Rondônia; 
e Caracaraí, em Roraima, participam 
também da ação, que tem ocorrido nas 
proximidades de praias e balneários de 
maior circulação de embarcações neste 
período. A Agência Fluvial de Tefé (AM) 
e de Cruzeiro do Sul (AC) darão início à 
operação em janeiro de 2021.

Em Manaus (AM), a Capitania Fluvial 
da Amazônia Ocidental concentrou a 
fiscalização nas principais praias: Ponta 
Negra, da Lua, Tupé, Dourada e Prainha e nas 
marinas localizadas no Igarapé do Tarumã.  
Durante as fiscalizações, os inspetores 
navais verificam a documentação da 
embarcação, dos condutores e da 
tripulação; material de salvatagem 
(coletes, boias, extintores de incêndio 
entre outros); o limite de lotação 
da embarcação; e as condições de 
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Inspetores navais conferem material de 
salvatagem como extintores de incêndio

Fiscalização de moto aquática no rio

Inspetores navais durante a verificação da 
documentação da embarcação

Militares verificam documentação da 
embarcação

navegabilidade, contribuindo com a 
prevenção da segurança da navegação, 
a salvaguarda da vida humana e a 
prevenção da poluição hídrica.

Para atingir esse propósito, estão 
sendo empregados pelo Com9ºDN 
aproximadamente 210 militares.

A Operação “Verão 2020/2021” conta 
com o apoio de diversos artistas, jornalistas, 
músicos e formadores de opinião de todo o 
Brasil, que disponibilizaram a sua imagem 
em prol de uma causa tão importante.  
Em Manaus, a Jornalista Natália Teodoro, 
da Record TV Manaus, os Músicos: 
Zezinho Corrêa, da Banda Carrapicho, 
Lucilene Castro e Nicolas Júnior, e a 
apresentadora Vivian Amorim, entre 

outras personalidades, gravaram em vídeo 
o slogan criado pela Diretoria de Portos 
e Costas “Nesse verão navegue seguro: 
Todos por uma navegação segura”. 
Já em Porto Velho, a campanha teve a 
participação do Presidente da Sociedade 
Amigos da Marinha de Rondônia, Doutor 
Aparício Carvalho e do Comandante Geral 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Rondônia, Coronel Gilvander Gregório 
de Lima.
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