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A Marinha do Brasil (MB) está em atividade 
por todo o País, buscando mitigar os efeitos 
do novo coronavírus. Em fevereiro, foi ativada 
a Operação “Grande Muralha” - Força-Tarefa 
comandada pelo Diretor-Geral do Pessoal 
da Marinha, que utiliza todos os recursos 
disponíveis para o enfrentamento da 
pandemia. 

Além disso, desde março, a MB integra, 
em conjunto com o Exército e a Força 
Aérea Brasileira, a Operação “Covid-19”, 
coordenada pelo Ministério da Defesa. 
Ao todo, foram ativados dez comandos 
conjuntos no território nacional; desses, 
dois estão sob a responsabilidade da MB: o 
Comando Conjunto da Bahia e o Comando 
Conjunto do Rio Grande do Norte e Paraíba. 

MARINHA SEGUE ATUANDO NO COMBATE À COVID-19
Até o momento, foram envolvidos 

na Operação “Covid-19” mais de 29 mil 
militares, 1.071 viaturas, 102 embarcações 
e 45 aeronaves. 

As ações desempenhadas em todo o 
País são: desinfecções de organizações 
militares, órgãos públicos, hospitais e 
locais de grande circulação; campanhas de 
arrecadação e distribuição de alimentos; 
doações de sangue; treinamentos de agentes 
públicos e de militares em defesa nuclear, 
biológica, química e radiológica; patrulha e 
inspeções navais; ações de conscientização 
sobre a importância da prevenção ao novo 
coronavírus; fabricação de máscaras 
e utensílios médicos; e programas de 
assistência social. 
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AçÓes realizadas pela MARINHA do Brasil

Distribuição de kits de alimentação para alunos atendidos pelo Profesp

Inspeções navais e campanhas de conscientização sobre prevenção à Covid-19

Distribuição de alimentos à população

Campanhas de doação de sangue

Ações de desinfecção e descontaminação

Programas de Assistência Social

Capacitação em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica

PB/RN/CE/AP/PI

RS/BA/PI

PE/PA/PI/AL/MA/MT/TO

RJ/AM/RN/DF

PA/RN/AM/BA/PE/RJ/DF

RJ/RN

Fabricação de máscaras e utensílios médicos 
RJ/PA

ES
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Durante a Operação “Covid-19”, o Comando Conjunto 
Bahia apoiou a entrega de mais de 12 mil cestas básicas 
à população de Salvador-BA

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica (NBQR) do 2° Batalhão de Operações 

Ribeirinhas realizou a descontaminação do 
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária 

pertencente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, em Belém-PA

A Marinha do Brasil, como parte integrante do 
Comando Conjunto Leste, atuou na desinfecção do 

Terminal Rodoviário de Caxias-RJ, no dia 30 de abril

Militares da Agência Fluvial de Cáceres, subordinada 
à Capitania Fluvial de Mato Grosso, aproveitaram 

as inspeções navais e reforçaram as orientações de 
prevenção ao novo coronavírus

A Agência Fluvial de Imperatriz promoveu ações de 
fiscalização do tráfego aquaviário e a conscientização 
de prevenção ao novo coronavírus. As atividades 
ocorreram em portos de Carolina-MA e Filadélfia-TO

Militares da Capitania dos Portos do Amapá doaram 
sangue para o Instituto de Hematologia e Hemoterapia 
do Amapá
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
promoveu, de 28 a 30 de abril, campanhas de doação de 
sangue nos municípios de Natal-RN, João Pessoa-PB, 
Campina Grande-PB e Caicó-RN

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de 
Operações Ribeirinhas realizou a descontaminação dos 
Hospitais da Aeronáutica de Belém e do Pronto Socorro 
Municipal Dr. Humberto Maradei Pereira

A Equipe de Resposta NBQR, do Comando do 2° 
Distrito Naval, realizou, em 2 de maio, a desinfecção 
preventiva no Terminal de Turismo Náutico da Bahia, 

em Salvador-BA

Militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea 
Brasileira, integrantes do Comando Conjunto Nordeste, 

participaram de campanha de doação de sangue no 
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará

Militares da Capitania dos Portos do Piauí distribuíram 
panfletos informativos sobre prevenção à Covid-19 junto 
à população

No Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
foram entregues 250 kits de alimentação para 

famílias beneficiadas do Programa Forças no Esporte 
(Profesp), em São Gonçalo do Amarante-RN
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Os militares do Comando Conjunto Rio Grande do Norte 
e Paraíba realizaram, no dia 28 de abril, a desinfecção 
da Delegacia da Polícia Federal em Mossoró-RN. 
Foram descontaminadas guaritas, áreas de acesso de 
pedestres, recepção, bem como salas administrativas 
e de reunião

A Capitania dos Portos de Alagoas intensificou, 
nos dias 2 e 3 de maio, as ações de inspeção naval 
nas cidades de Maceió e Marechal Deodoro-AL. Na 
oportunidade, os militares apresentaram as medidas 
de prevenção e de higiene no combate ao novo 
coronavírus

No Comando Conjunto Rio Grande do Norte e 
Paraíba foi realizada, no dia 28 de abril, a entrega 

de 130 kits de alimentação para famílias de 
Macaíba-RN, beneficiadas pelo Profesp. A entrega 
ocorreu na Estação Radiogoniométrica da Marinha 

em Natal

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de 
Operações Ribeirinhas realizou a descontaminação 

preventiva no Comando-Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar, além da Companhia 

Independente de Policiamento Fluvial e o Batalhão 
de Polícia Ambiental

A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 4º Distrito 
Naval realizou a descontaminação do Mercado Municipal 
do bairro da Pedreira, em Belém-PA, contribuindo no 
combate à proliferação do novo coronavírus

O Comando da Força Aeronaval promoveu um estágio 
de descontaminação para os militares do Complexo. 

O adestramento, ministrado pela Equipe Móvel de 
Instrutores do Centro de Adestramento Almirante 

Marques de Leão, ocorreu no período de 27 a 30 de abril
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A Estação Rádio da Marinha em Brasília, o Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Brasília e o Centro de Instrução 

e Adestramento de Brasília Almirante Domingos 
de Mattos Cortez entregaram kits de alimentos às 

famílias de crianças e jovens integrantes do Profesp

A equipe do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas 
realizou, no dia 30 de abril, a descontaminação da 

Unidade Coordenadora do Programa de Saneamento da 
Bacia Estrada Nova, em Belém-PA

Os militares do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
realizaram a entrega de kits de alimentação para famílias 
de crianças e jovens beneficiados pelo Profesp. A 
iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o 
Ministério da Cidadania

O Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais 
desenvolveu e produziu uma caixa de proteção em 

acrílico e um dispositivo de intubação endotraqueal 
para auxiliar na proteção dos profissionais de saúde 

contra a contaminação, em especial a Covid-19

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas realizou a descontaminação do Comando 
de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Pará. O 
Batalhão integra o Comando Conjunto Norte

A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 9° Distrito 
Naval realizou, no dia 30 de abril, a descontaminação das 
instalações internas da Fundação de Vigilância em Saúde 
do Estado do Amazonas, em Manaus-AM
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A Equipe de Resposta NBQR, conduzida pelo 1º Batalhão 
de Operações Ribeirinhas realizou, no dia 29 de abril, a 
descontaminação das dependências da Fundação Centro 
de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, em 
Manaus-AM

A Capitania dos Portos de Pernambuco intensificou 
as ações de inspeção naval no Porto de Recife-PE. 
Além da fiscalização do tráfego aquaviário, os militares 
orientaram os tripulantes das embarcações  e integrantes 
da comunidade marítima sobre as ações de prevenção ao 
novo coronavírus

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, 
realizou a entrega de 1.801 cestas básicas em dez 

escolas estaduais e quatro escolas na cidade de São 
José do Norte-RS

O 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas concluiu o 
desenvolvimento de um protótipo de borrifamento 

automático para descontaminação diária dos 
militares e combate à proliferação da Covid-19. O 

mecanismo, de baixo custo, poderá ser utilizado por 
diversos órgãos

O Hospital Naval de Recife realizou ação de 
desinfecção de suas instalações, em ação que integra 

a Operação “Grande Muralha”, da Marinha do Brasil

O Comando do 3º Distrito Naval promoveu um Estágio de 
NBQR Capacitação em Defesa para integrantes de órgãos 
públicos do Rio Grande do Norte
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Equipe de Resposta NBQR do Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília, integrante do Comando Conjunto 
Planalto, realizou a descontaminação biológica do Centro 
de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante 
Domingos de Mattos Cortez, no dia 30 de abril

Os militares que compõem o Comando Conjunto Rio 
Grande do Norte e Paraíba realizaram, no dia 29 de abril, a 
desinfecção do Hospital Maternidade Paulina Targino, em 
Messias Targino-RN

Em apoio à Prefeitura Municipal de Salvador - BA, 
mais de 200 militares da Marinha foram empregados 

na entrega de sete mil cestas básicas

Os militares do Batalhão de Engenharia do Corpo 
de Fuzileiros Navais, especializados em NBQR 

realizaram a desinfecção do Hospital Federal de 
Bonsucesso, no Rio de Janeiro

A equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de 
Operações Ribeirinhas realizou, em 4 de maio, a 

descontaminação preventiva do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, em Belém-PA

Militares da Capitania Fluvial de Santarém realizaram 
inspeção naval no Porto do Mercadão 2000, em 
Santarém-PA. Na ocasião, foram distribuídos 
informativos sobre as formas de prevenção à Covid-19
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A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 2º 
Distrito Naval deu continuidade à descontaminação 
biológica nas instalações do Hospital Santo Antônio, 
que integra a Instituição Obras Sociais Irmã Dulce

A Capitania dos Portos do Piauí e a Sociedade Amigos 
da Marinha realizaram a entrega de meia tonelada de 
alimentos e material de limpeza à “Casa dos Filhos 
de Deus”, em Parnaíba-PI, e à Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais

Militares da Capitania dos Portos do Piauí 
participaram da campanha de doação de sangue do 
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do 
Piauí – Hemocentro Regional de Parnaíba-PI

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, 
para manter o projeto “Vida ativa para os Veteranos”, 

está usado um grupo de WhatsApp para transmitir 
informações do Saúde Naval, serviço de assistência 

religiosa e vídeos com exercícios físicos simples

No Colégio Naval, nos dias 27 e 28 de abril, foram 
distribuídas cestas básicas para as famílias 

de crianças e jovens atendidos pelo Profesp. A 
entrega dos alimentos ocorreu na Defesa Civil, em 

Angra dos Reis-RJ

No Sanatório Naval de Nova Friburgo-RJ, foram 
distribuídos kits de alimentação para as famílias 

dos alunos inscritos no Profesp


