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Doação de sangue, distribuição de 
alimentos, fabricação de máscaras, 
desinfecção de ambientes, atendimento 
à saúde e conscientização da população 
quanto à prevenção e combate ao novo 
coronavírus são algumas das ações que os 
militares da Marinha vêm desempenhando 
durante a pandemia em todo o País. 

Para proteger e apoiar a população e 
a Família Naval, a Marinha participa de 
duas grandes ações, a Operação “Grande 
Muralha” - Força-Tarefa comandada pelo 
Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, que 

MARINHA ATUA EM DIVERSAS AÇÕES
DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS

utiliza todos os recursos disponíveis para 
o enfrentamento da doença, e a Operação 
“Covid -19”,  que é coordenada pelo 
Ministério da Defesa, com o apoio das três 
Forças Armadas, e completou 60 dias de 
atuação.

A “Covid-19” já empregou mais de 34 mil 
militares, 1.802 viaturas, 102 embarcações e 
61 aeronaves. Para executar todas as ações 
no território nacional, foram instituídos dez 
comandos conjuntos e, desses, dois estão 
sob a responsabilidade da Marinha: o da 
Bahia e o do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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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

Atividades de Assistência Social

Capacitações Operacionais e em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica

CE, RJ, TO

RS

AM, PA, PR, RN, RS, TO

BA, CE, DF, MA, PE, RJ, RN

AM, BA, CE, DF, MS, PA, PB, RJ, RN, SP

AM, PA, RJ, RN

Fabricação de máscaras e utensílios médicos 
RJ, RN

RJ, RN
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A Arquidiocese de Manaus-AM foi descontaminada pela 
Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
(NBQR) do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas

A equipe do Saúde Naval ampliou suas ações de divulgação 
com produção de vídeos, podcasts e textos informativos para 
o público em geral, além de material específico para uso das 

organizações militares de saúde da Marinha 

Militares do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas 
realizaram, no âmbito da Operação “Verde Brasil II”, a 

descontaminação preventiva da aeronave EC-125 Super 
Cougar, da Marinha do Brasil, em Marabá-PA

Diariamente, militares do Comando do 5º Distrito Naval e 
da Estação Naval do Rio Grande preparam 120 refeições 
para distribuição a cidadãos integrantes da Rede Acolher, 
uma estratégia conjunta com a Prefeitura Municipal do Rio 
Grande – RS no enfrentamento à Covid-19

A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental participou da 
Operação “Flutuante” junto com a Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos Delegados e Contratados e a 
Delegacia Fluvial da Polícia Civil de Manaus-AM. Dentre 
as ações, os militares entregaram panfletos com medidas 
de prevenção à Covid-19 

A Empresa Gerencial de Projetos Navais, por meio 
do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, e 

em parceria com o Centro Tecnológico do Corpo de 
Fuzileiros Navais, doou máscaras para a Diretoria de 

Saúde da Marinha e unidades subordinadas
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Ocorreram, na Escola de Defesa NBQR do Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo, no Rio de Janeiro-RJ, 

quatro capacitações com instruções teóricas e práticas de 
Defesa NBQR para 240 integrantes das Polícias Militar e Civil

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
concluiu mais um estágio de capacitação em Defesa NBQR 
com servidores municipais e realizou a descontaminação do 
Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado, em 
Touros-RN

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará realizou 
a distribuição de 400 kits de alimentação para famílias 

beneficiadas pelo Programa Forças no Esporte (Profesp)

Como forma de reduzir as intercorrências psicossociais 
causadas pelo novo coronavírus, o Núcleo de Assistência 

Social da Esquadra intensificou os atendimentos a militares 
e dependentes com casos confirmados ou suspeitos de 

Covid-19

Militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira 
participaram, no dia 15 de maio, da campanha de doação de 
sangue ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, 
em Fortaleza-CE

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba apoiou 
a produção de cerca de cinco mil máscaras de proteção 
respiratória, de acrílico e de tecido, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande 
do Norte
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O 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas promoveu o 6° Estágio 
Básico de Defesa NBQR para 21 alunos, dentre eles, militares 
da Marinha, do Exército e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amazonas

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco realizou 
a distribuição de 335 kits de alimentação para famílias 

beneficiadas pelo Profesp

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
coordenou a ação de descontaminação de ambientes, de 

material e de pessoal do Porto de Cabedelo, na Paraíba

O Navio-Auxiliar “Pará”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Norte, realizou inspeção, 

patrulha naval e ação de conscientização no combate à 
proliferação do novo coronavírus, no estado do Pará

Militares da Escola de Defesa NBQR do Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo realizaram atividades de 
capacitação de desinfecção no Hospital Federal do 
Andaraí e no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, no Rio 
de Janeiro-RJ

Sob coordenação do Comando Conjunto do Leste, militares 
da Escola de Defesa NBQR do Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo participam de ações conjuntas das Forças 
Armadas para capacitar funcionários dos veículos de imprensa 
em técnicas de desinfecção, no Rio de Janeiro-RJ
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O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo  
promoveu, no dia 19 de maio, uma campanha de doação 

de sangue. O objetivo da ação foi contribuir com o banco 
de sangue do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de 

Janeiro-RJ

A Base Naval de Natal realizou, no dia 18 de maio, ações de 
desinfecção, na Vila Naval de Cabos de Natal-RN

A Capitania dos Portos do Maranhão, em parceria com a 
Sociedade Amigos da Marinha, realizou a entrega de kits 

de alimentos para alunos do Profesp e de cestas básicas e 
máscaras para familiares do grupo de escoteiros “18TÃO” e 

pessoas em situação de vulnerabilidade, em Jenipapeiro-MA

A Base Naval de Natal  realizou ações de conscientização 
sobre o novo coronavírus, na Vila Naval de Cabos de Natal-RN

A Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins realizou ações 
de conscientização para prevenção e combate ao novo 
coronavírus no lago formado pela Usina Hidrelétrica Luís 
Eduardo Magalhães, nos municípios de Lajeado, Palmas e 
Porto Nacional, no Estado do Tocantins

Militares da Equipe de Resposta NBQR do Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Salvador, que compõem o 

Comando Conjunto Bahia, concluíram a quarta etapa 
de descontaminação nas instalações do Hospital Santo 

Antônio, que integra a Instituição Obras Sociais Irmã Dulce
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O Comando do 8º Distrito Naval coordenou, nas madrugadas 
dos dias 16 e 17 de maio, a desinfecção preventiva em seis 
unidades hospitalares no município de Itanhaém-SP

O Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica de Aramar coordenou a desinfecção preventiva 

na Unidade Básica de Saúde Jean Carlos Domingues dos 
Santos, em Iperó-SP

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

das instalações do 10° Batalhão de Polícia Militar e da 
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em 

Belém-PA

Instrumentistas das bandas de música da Marinha, 
Exército e Força Aérea Brasileira reuniram-se para 
homenagear os profissionais de saúde e levar alento aos 
pacientes do Hospital de Campanha da Prefeitura do Rio 
de Janeiro-RJ

Como parte da Operação “Grande Muralha”, o Hospital 
Naval de Natal realizou ação de desinfecção de suas 

instalações

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande realizou 
a entrega de 144 cestas básicas para as famílias de alunos 
do Centro de Convívio dos Meninos do Mar
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O Comando Conjunto Oeste realizou a descontaminação do Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, em Corumbá-MS. A 
ação foi realizada pelo Grupamento Operativo de Defesa NBQR, composto por 33 militares do Comando do 6º Distrito Naval 
e do Exército Brasileiro

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas realizou, em 18 de maio, a descontaminação 

preventiva do Hospital Divina Providência, em Marituba-PA

Como parte da Operação “Grande Muralha” no 
enfrentamento a novo coronavírus, o Comando do 3º 

Distrito Naval realizou a ação “Na Onda da Leitura”, 
que consiste em atividade socioeducativa e cultural 

direcionada à Família Naval de Natal-RN

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou a distribuição de kits de alimentação para 
famílias beneficiadas pelo Profesp, do núcleo da Estação 
Radiogoniométrica da Marinha em Natal. Ao total, foram 
entregues 3,5 toneladas de alimentos para famílias 
residentes em São Gonçalo do Amarante-RN

Militares da Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de 
Operações Ribeirinhas realizaram a descontaminação 
preventiva de unidades da Polícia Militar do Estado do Pará 
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O Navio de Apoio Oceânico “Mearim” participou de uma inspeção naval no Rio Guaíba - RS. Os militares aproveitaram as 
abordagens para conscientizar os condutores das embarcações sobre a importância das medidas preventivas à Covid-19

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo realizou, 
nos dias 19 e 20 de maio, a entrega de 400 cestas básicas e 
kits de higiene e limpeza a crianças e jovens atendidos pelo 

Profesp, no Rio de Janeiro-RJ

Militares da Delegacia Fluvial de Guaíra-PR conduziram, 
em 17 de maio, ações de fiscalização do tráfego 
aquaviário e medidas de conscientização para a 

população ribeirinha 

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, 
representado pela Equipe de Resposta NBQR do Comando 
do 3º Distrito Naval, realizou a desinfecção da Escola de 
Governo e do Centro de Operações de Segurança Pública, 
em Natal-RN

O Comando Conjunto Planalto realizou a descontaminação 
da Estação Central do Metrô e da Rodoviária do Plano 
Piloto em Brasília - DF. A ação contou com militares da 
Marinha e do Exército 
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Militares da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins doaram sangue ao Hemocentro Coordenador de Palmas –TO

A Capitania dos Portos do Ceará realizou a desinfecção 
da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, em 

Fortaleza-CE

As instalações do prédio do Comando em Chefe da 
Esquadra receberam limpeza e desinfecção preventiva, 

no dia 15 de maio, realizada com o apoio da Unidade de 
Descontaminação Volante da Esquadra 

O 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas concluiu a 
décima turma do Estágio de Qualificação Técnica em 
Descontaminação Biológica no Estado do Pará 

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador concluiu a 
segunda fase da distribuição de kits de alimentação para 
as famílias dos cem alunos atendidos pelo Profesp, em 
Salvador-BA
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou a desinfecção na Secretaria da Administração 
e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, em 

Natal-RN

A Estação Rádio da Marinha em Brasília realizou mais 
uma entrega de kits de alimentação para as famílias das 
crianças participantes do Profesp, na Escola Classe 28, 
no Gama-DF

A Marinha do Brasil, por meio do Comando Conjunto Leste, 
desinfectou o Centro Integrado de Comando e Controle, no 

Rio de Janeiro

A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 4º Distrito 
Naval realizou a desinfecção do Porto de Vila do Conde, 
considerado o maior do Estado, em Barcarena-PA

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte realizou 42 ações de inspeção naval em 54 municípios, contabilizando 90 
embarcações inspecionadas.Os militares visitaram 49 colônias de pesca e quatro clubes náuticos para orientar sobre as 
ações de enfrentamento ao coronavírus


