
Comando ambiental da brigada militar
Gerindo um meio ambiente sustentável

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS

O Comando Ambiental da Brigada Militar, através de seus três

Batalhões de Polícia Militar Ambiental, vem atuando constantemente em

defesa do meio ambiente, combatendo os crimes ambientais e trabalhando

sempre para a preservação do meio ambiente.

Os Policiais Militares vem realizando ações integradas diuturnamente,

implementando uma fiscalização rigorosa e progressiva, com atuações nos

diversos municípios doEstado do Rio Grande do Sul.

A degradação do meio ambiente é uma realidade cada vez maior nos dias

atuais e decorre dos costumes e das culturas que não se enquadram mais na

sociedade, necessitando assim de uma fiscalização constante e eficiente para

equilíbrio e preservação dos biomas dos nossos ecossistemas.

Diante disso, o Comando Ambiental da Brigada Militar desenvolveu as

seguintes operações: OPERAÇÃO HUNT- COMBATE A CAÇA E ABIGEATO,

OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ,

OPERAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, OPERAÇÃO BLASTER e OPERAÇÃO INTEGRADA

COM CRBM.
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BRIGADA MILITAR – A FORÇA DA COMUNIDADE
O Trabalho Perfeito é Servir



Comando Ambiental da Brigada Militar 
Apresenta:
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AÇÕES PREVENTIVAS
No território  Gaúcho 
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OPERAÇÃO hunt
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Na noite de 03/04/21, uma

guarnição do 2° BABM, do

município de Santana do
Livramento durante a Operação

"HUNT", realizou abordagem de
um indivíduo saindo dos campos

de uma fazenda trazendo consigo
01 tatu mulita recém caçado. Com
ele se encontravam 02 cães

utilizados para caçar. O animal
morto foi apreendido e o

indivíduo foi preso em flagrante,
assinando termo circunstanciado.
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OPERAÇÃO hunt
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Operação Resíduos Sólidos
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O COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR REALIZOU OPERAÇÃO DE COMBATE A DESCARTE 

IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS  NA CAPITAL

Na manhã desta quarta-feira DIA 07/04/21, equipes da PATRAM de Porto Alegre realizaram uma

Operação de Combate ao Descarte Irregular de Resíduos Sólidos, em conjunto com o MINISTÉRIO

PÚBLICO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA (DMLU), SMAM - SECRETARIA

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, EPTC E A FORÇA TÁTICA DO 1° BPM. A Operação visava uma

Força Tarefa com o objetivo de realizar a limpeza de determinada área e fiscalizar o descarte irregular

de Resíduos Sólidos na zona sul da capital gaúcha. As guarnições identificaram diversos pontos de

descartes, notificando indivíduos que vinham efetuando o acúmulo em residências, dando prazo para

que possam efetuar a limpeza dos locais. As instituições irão reforçar a fiscalização na área

inspecionada no intuito de coibir o descarte irregular de resíduos.
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OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS 
LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ
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Nos dias 03 e 04 de abril de 2021, equipes do CABM e 1°BABM, efetuaram patrulhamento

embarcado na região das ilhas do Delta do Rio Jacuí e Lago Guaíba, locais como Prainha
do Jacuí, Prainha do Paquetá e Usina do Gasômetro, sendo desenvolvidas ações
preventivas para que não houvessem aglomerações em lanchas e áreas de banho, visando

o cumprimento das regras sanitárias e de distanciamento social correlatas ao COVID-19. Da
mesma forma, durante o patrulhamento foram praticadas ações contra a pesca predatória

e outros crimes ambientais, efetuando abordagens a embarcações e acampamentos.
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Operação blaster
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O COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR por meio das equipes dos 1º, 2º e 3°

BATALHÕES DE POLICIA MILITAR AMBIENTAL, desencadeou a fiscalização nos

empreendimentos que utilizam, armazenam e terceirizam explosivos com o objetivo

da extração de minério.
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Operação INTEGRADA COM COMANDO 
Rodoviário DA BRIGADA MILITAR
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COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR REALIZA OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM O 

COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR NO MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO DE PAULA

Na noite do dia 06/04/21, uma guarnição do 2° Pelotão de Policiamento Militar

Ambiental de Canela, realizou operação em conjunto com guarnições do Comando

Rodoviário da Brigada Militar de Porto Alegre, sendo realizado barreiras policiais nas

RS 110 e 453. A ação teve como objetivo coibir o crime de abigeato, tráfico de

entorpecentes, roubos de veículos e entre outros crimes. Foram abordados 56 veículos

e 98 pessoas, não sendo flagrado crime ambiental durante a operação, tendo o efetivo

do Comando Rodoviário lavrado infrações administrativas referente a irregularidades

constatadas.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FLORA 
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Na sexta-feira dia 02/04/21, motivados
por denúncia anônima de desmatamento,
uma patrulha do 2° BABM de Cruz Alta,
deslocou até a localidade de Sede Velha
interior do Município de Augusto Pestana,
a fim de verificar o desmatamento de
área, no local a guarnição constatou a
supressão/destruição, com uso de
maquinário, de vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica totalizando 1.862m²
(0,1862Ha) fora de área de preservação
permanente. Diante dos fatos foi
confeccionada Comunicação de
Ocorrência Policial.

Na quarta-feira (07.04.2021), uma guarnição do 4° GPA de Polícia Militar Ambiental de
Vacaria em conjunto com fiscal do Departamento Municipal do Meio Ambiente,
constataram crime contra flora, corte de vegetação nativa em estágio médio e avançado
de regeneração no interior do município de Pinhal da Serra, na localidade da Serra dos
Gregórios. Verificado a retirada de vegetação de uma área de 17,98 hectares, sendo,
destes, 1,53 hectares em área de preservação permanente. O proprietário não possui
autorização para manejo desta vegetação.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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❑ Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998.
❑ Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar

espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota

migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em
desacordo com a obtida, detenção de seis meses a um
ano, e multa de até R$ 5.000,00 reais.

Em 021130Abr21, uma Patrulha
Ambiental do 2º BABM do município
de Santana do Livramento, realizou
abordagem de uma ambulância
conduzida por R. R. M. T., na Estrada
do Passo da Guarda, interior do
município de Santana do Livramento,
onde foi flagrado o transporte de um
Tatu ( Dasypus Hybridus ) morto. Foi
confeccionado Termo
Circunstanciado para o condutor e a
apreensão do animal.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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PRISÃO POR CRIME 
CONTRA  A FAUNA

Na tarde desta terça-feira dia
06/04/21, Policias Militares do
2°BABM, do município de Bagé, após
receberem denúncia sobre dois
indivíduos que deslocavam em um
veículo VW Saveiro, no interior do
município de Dom Pedrito, foi
realizado abordagem do veículo na
ERS 630, sendo encontradas 09
capivaras (Hidrochoerus hidrochaeris)
abatidas e desvisceradas no interior do
veículo. Os indivíduos foram presos e
autuados por crime de caça sem
autorização.

Na tarde do dia 08/04/21, uma

equipe da PATRAM de Estrela,

deslocou até o município de

Cruzeiro do Sul, para verificar

denúncia de MAUS TRATOS de

animais (cães), ao chegar no

local, foi atestado a situação de

MAUS TRATOS pelo médico

veterinário da Secretária meio

ambiente. Foi dado voz de

prisão em flagrante delito ao

autor e posterior conduzido a

DP de Lajeado. Os cães foram

recolhidos e encaminhados a

ONG Mato Leitão.
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Apreensão de armamento

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 16ª Edição – 02 à 08 de abril de 2021                               13

Na manhã de Sexta-feira dia

02/04/21, uma guarnição do 4° GPA

de Polícia Militar Ambiental de

Vacaria, realizou patrulhamento

embarcado no interior do Lago da

Baesa e Rio Pelotas, sendo abordado

um barco e realizada a identificação

dos tripulantes, localizando no

interior do Barco um revólver calibre

.357 desmuniciado, de propriedade

de um individuo que possui CR, porém

não tem porte de arma de fogo.

Diante dos fatos foi encaminhado a

delegacia de policia para registrar a

ocorrência. POLICIAIS MILITARES DO 3º BATALHÃO 

AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR DA 

CIDADE DE VACARIA REALIZAM PRISÃO 

POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

Na manhã do dia 05/04/21, durante

policiamento ambiental na Serra dos

Gregórios, município de Pinhal da

Serra/RS, foi efetuado a abordagem de

um veículo caminhão Mercedes Benz,

sendo encontrado no interior do veículo

um revolver cal. 32 marca Detective. O

proprietário do caminhão não apresentou

registro da arma de fogo, tampouco de

porte. Diante dos fatos foi dado voz de

prisão e conduzido até a Delegacia da

Cidade de Vacaria/RS para confecção do

registro de flagrante delito por porte

irregular de Arma de Fogo.
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RESGATES  REALIZADOS 
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CONCLUSÃO

Os integrantes do Comando Ambiental, Comando

Rodoviário e das demais Unidades de policiamento ostensivo

geral da Brigada Militar, tem trabalhado de forma efetiva, eficaz e

eficiente no enfrentamento à criminalidade.

As ações tem como principal objetivo coibir e combater

todo e qualquer ato ilícito que atente contra à vida, patrimônio,

liberdade das pessoas e à biodiversidade.

As operações que aqui foram demostradas, são peças

importantes e estratégicas do planejamento conjunto e integrado

com órgãos de proteção e fiscalização ambiental, bem como

outras instituições parceiras, servindo de suporte para neutralizar

ações criminosas contra o meio ambiente – natural, artificial,

cultural e do trabalho – e, automaticamente, remediando locais

carentes do policiamento ostensivo.

O policial fardado, seja ele ambiental ou integrante do

policiamento ostensivo geral, com sua ação de presença,

expressa segurança e proteção à sociedade em qualquer lugar

que esteja.

Os policiais militares do Comando Ambiental atuam e

percorrem todo território gaúcho nas mais diferentes regiões,

muitas delas com suas peculiaridades de difícil acesso, porém

esses fatores são estímulos e característicos no cumprimento da

missão, não barrando ou retardando as ações do policiamento

ostensivo e da preservação da ordem pública na seara ambiental.

Diante dos resultados apresentados conclui-se que os

objetivos foram atingidos satisfatoriamente, pois alcançou-se

segurança a toda população gaúcha.
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CONCLUSÃO

As atividades de policiamento ostensivo no campo

ambiental apresentaram resultados positivos no combate aos

crimes ambientais e gerais, tendo como destaque as ações de

caráter preventivo realizadas no combate a caça e pesca ilegal,

o quantitativo de pessoas abordadas e veículos fiscalizados,

trazendo assim, resultados expressivos para prevenção de

crimes ambientais e demais crimes.

As operações foram desencadeadas em diversos

municípios do Estado do RS, escolhidos estrategicamente pelo

sistema de inteligência da Brigada Militar levando-se em

consideração os índices de ocorrências, e o que poderia gerar um

enfrentamento eficaz no combate aos crimes ambientais.

ACOMPANHE O GRÁFICO ABAIXO:
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Comando Ambiental da Brigada Militar - RS

Comandante: Ten Cel QOEM Vladimir Luís Silva da Rosa

Chefe do Estado-Maior: Maj QOEM Samaroni Teixeira Zappe

ENDEREÇO: Rua  João Moreira Maciel, 370, bairro  Marcilio Dias, Porto Alegre-RS

Informativo elaborado por Claudio Adão Braatz e Rodrigo da Silva Leyes

Contato: (51) 98422-0685 / E-mail: cabm-comsoc@bm.rs.gov.br

site: www.brigadamilitar.rs.gov.br/cabm

Twitter: @ambientalbmrs https://twitter.com/ambientalbmrs

Facebook: www.facebook.com/CABM-Comando-Ambiental-da-BMRS-103184178 121043/

Instagram: @ambientalbmrs - www.instagram.com/ambientalbmrs/
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