
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 do Estado 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

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

JACUÍ, OPERAÇÃO DECAPODA, OPERAÇÃO DEPÓSITO DE RESÍDUOS e OPERAÇÃO

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



Comando Ambiental da Brigada Militar 
Apresenta:

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS
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AÇÕES PREVENTIVAS
No território  Gaúcho 
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OPERAÇÃO Hórus
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Na data de 12/03/21, o efetivo da
Patram de São Luiz Gonzaga, juntamente
com o efetivo do 14ºBPM desencadeou a
(Operação Hórus), realizou
patrulhamento embarcado no Rio
Uruguai, sendo fiscalizados as ilhas do
Rio, a fim combater crimes ambientais,
contrabando e descaminho. O
patrulhamento partiu de Porto Xavier até
a localidade de Linha Mineral, (local das
ilhas), área de fronteira com a Argentina,
sendo vistoriados locais geralmente
utilizados por caçadores e abigeatários.

Na data de 15/03/21, em
cumprimento, o efetivo da Patram
de São Luiz Gonzaga, deslocou até
o município de Porto Xavier, onde
juntamente com o efetivo do
14"BPM (Operação Hórus),
realizou patrulhamento
embarcado no Rio Uruguai,
visando combater crimes
ambientais, contrabando e furto
abigeato, o patrulhamento foi até
localidade de Barra do Ijuí, na
localidade de Rincão Vermelho.
Durante o patrulhamento foram
retirados do rio 1250 metros de
redes armadas em locais proibidos
e de malha não permitida, além de
750 metros de espinheis. Todos os
peixes que se encontravam presos
nas redes, foram devolvidos ao Rio.
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operação decapoda
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No período de 15 a 17 de março 2021, uma equipe de policiais militares ambientais do

Batalhão Ambiental, realizaram Operação Integrada Decapoda etapa III: Fiscalização da

pesca ilegal do camarão rosa e outros crimes ambientais em conjunto ao IBAMA , SEMA e PRF,

durante a ação conjunta no município de Camaquã, foi apreendido mais de 4 toneladas de

pescados transportados ilegalmente. Em ação orientada pelo serviço de inteligência da PRF,

foi abordado um caminhão Volkswagen com placas de Içara SC e diversos outros veículos.

Durante a fiscalização se depararam com mais de 4 toneladas de camarão escondidos em

meio à carga, vários peixes da espécie Cherne Poveiro, que é criticamente ameaçada de

extinção. O motorista, de 63 anos, morador de Criciúma SC, apresentou uma nota fiscal sem a

origem válida dos camarões. Além disso, não possuía qualquer documentação dos peixes, foi

multado pelo transporte ilegal e responderá criminalmente por crime ambiental, sendo

apresentado na polícia judiciária em Camaquã. A carga foi apreendida e encaminhada ao

IBAMA, que por sua vez doou para o um projeto social de assistência a famílias carentes, o

MESA BRASIL SESC que é uma rede de banco de alimentos combate a fome e o desperdício, a

partir de parcerias, e transforma a vida de crianças, jovens, adultos e idosos em todo o Brasil.
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OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS 
LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ
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Na tarde deste domingo dia 14/04/21, as equipes da PATRAM de Porto Alegre e
Sapucaia do Sul efetuaram fiscalização nas ilhas do Delta do Rio Jacuí, a fim de
coibir aglomerações e evitar o descumprimento das restrições impostas pelo
poder público. Além de fiscalizar locais usados por pescadores amadores no
entorno das ilhas do bairro Arquipélago, no município de Porto Alegre, a
PATRAM, efetuou patrulhamento embarcado nas Praias do Paquetá e do Lage
(prainha), usada por embarcações localizada junto ao Rio Jacuí A PATRAM
flagrou aproximadamente 100 embarcações fundeadas próximo ao canal do
Lage, local conhecido como Prainha, onde foi possível verificar grande acúmulo
de pessoas, vindo de encontro as restrições impostas no controle a pandemia,
sendo de imediato solicitado que os responsáveis mantivessem uma distância
segura entre as lanchas. A guarnição efetuou levantamento, com filmagens e
fotos, que serão usadas para identificação dos responsáveis pelas embarcações
que serão responsabilizados criminalmente por infringir determinação do
poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa, crime previsto no Código Penal, no seu artigo 268.
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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 operação “BLASTER”, nos empreendimentos

que utilizam, armazenam e terceirizam atividades com explosivo na

extração de minério.
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Operação RESÍDUOS SÓLIDOS
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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 com reciclagem e comércio de resíduos sólidos.

Na manhã desta quarta-feira dia

17/03/21/ em atenção ao cumprimento

de fiscalização em empreendimentos com

reciclagem e comércio de resíduos sólidos

no município de Sapucaia do Sul. Foram

fiscalizados dois empreendimentos com

atividade de reciclagem, onde um deles

encontrava-se sem licença de operação,

PPPCI dos Bombeiros Militares e Alvará do

município. Diante dos fatos foi

confeccionado Termo circunstanciado e

Notificação Ambiental.

Durante o dia 17/03/21, uma guarnição do 2º

Pelotão de Policiamento Militar Ambiental de

Canela realizou operação integrada com o CRBM-

Pelotão Gramado e a Secretaria de Meio Ambiente

de Gramado, na fiscalização de atividades de

reciclagem de materiais sólidos na cidade de

Gramado. A ação conjunta resultou na fiscalização

de 07 (sete) empreendimentos de reciclagem e

depósito de resíduos sólidos, sendo constatado a

irregularidade de 02 empreendimentos sem

licenciamento ambiental e alvará de

funcionamento. Os responsáveis pela atividade

irregular responderão pelo Crime de Poluição

Ambiental – Atividade sem licença ambiental, bem

como terão que atender as notificações da SMMA da

prefeitura de Gramado a regularizar a atividade

exercida.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FLORA 
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Comando Ambiental NO COMBATE 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO 
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Nesta quinta-feira dia 18/03/21, policiais

militares do 3° BABM da cidade de Santa

Rosa, atendendo denúncia de crime

ambiental de poluição em área rural do

município de Santo Cristo/RS, constatou

Atividade Potencialmente Poluidora –

Suinocultura – com aproximadamente 1000

suínos tipo terminação com manejo de

dejetos. Durante a vistoria nas mediações dos

chiqueirões, verificou que os suínos mortos

são descartados in natura em desacordo com

a licença de Operação apresentada não

colocando os mesmos nas composteiras,

conforme previsto nas normas técnicas

ambientais. Diante dos fato foi efetuado

levantamento ambiental e confeccionado

ocorrência policial.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Na manhã desta quarta-feira
17/03/21, o 3º Batalhão de Polícia
Militar Ambiental, deslocou até o
interior do município de Coqueiros
do Sul, a fim de verificar situação de
uso de crueldade na doma de
Equinos. No local da ocorrência
foram constatados 12 (doze)
animais, sendo que 03 apresentavam
ferimentos oriundos da doma, Sendo
confeccionado Termo
Circunstanciado para proprietária
dos animais pelo crime de maus
tratos, e comunicado ao
Departamento Municipal do Meio
Ambiente, para as demais
providências previstas em lei.

Na manhã desta quinta 18/03/21, na

Rua Ricierri Brusamarelo, no bairro

Fatima município de Caseiros, em

atendimento de denúncia de maus

tratos, foi fiscalizado e constatado a

presença de um cachorro o qual se

encontrava morto, estava a vários

dias doente, onde a proprietária do

mesmo nos apresentou laudo médico

e receitas de medicamentos do

tratamento, mas o cachorro veio a

óbito.
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ARMAMENTO APREENDIDO
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Na manhã deste Domingo dia 14/03/21, uma equipe de Policiais Militares da PATRAM de

Osório, após diversas denúncias de pesca irregular, deslocaram até a Represa dos Pereira

situada em Santo Antônio da Patrulha para averiguação. Depois de algumas abordagens foi

encontrado no interior de um veiculo uma Arma de Fogo, Revólver Calibre 32, 4 Polegadas,

com 6 Munições intactas. Também foi encontrado em seu poder uma Motosserra, (onde o

proprietário não possuía Licença para Porte e Uso), aproximadamente 30 metros de rede

malha 80 mm e 5 Kg de peixes da espécie birú. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao

acusado e após passar por avaliação médica, foi apresentado até a Delegacia de Policia, onde

foi lavrado o flagrante pela Delegada de plantão. Posterior a lavratura do flagrante foi

restituído à Patram as redes, a motosserra e os peixes, sendo os 5 Kg de peixes descartados e

inutilizados, mediante Termo de Destruição e Inutilização, no Aterro Sanitário do Município de

Osório, por estar impróprio para o consumo humano e demais matérias aprendidos na sede

da Policia Ambiental.
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RESGATES  REALIZADOS 
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Na tarde deste sábado dia

13/03/21, uma guarnição

da PATRAM de Capão da

Canoa realizou salvamento

de uma ave silvestre da

espécie falcão quiri-quiri, o

qual apareceu junto ao

pátio de um estabelecimento

comercial, estando

debilitado. O mesmo foi

encaminhado ao Ceclimar

de Imbé para os cuidados

necessários.

Na tarde desta segunda-

feira, 15 de março de

2021, na cidade de

Taquara, uma guarnição

do 3º GPMA Taquara,

efetuou o salvamento de

um filhote de jacaré o

qual foi resgatado em um

banhado próximo a

residências no Bairro

Mundo Novo. O animal

foi resgatado e solto em

uma área alagada na

localidade de Chicolomã.
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RESGATES  REALIZADOS 
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Na manhã do dia 16/03/21, a
PATRAM de Sapucaia do Sul,
efetuou resgate de uma coruja
mocho-diabo adulta, a qual
encontrava-se ferida e foi encontrada
por populares em via pública no
município de Esteio, sendo o animal
recolhido ao CETAS IBAMA, para
receber os devidos cuidados.

Na manhã de hoje 16/03/21, uma

guarnição do 3° BABM da cidade de São

Luiz Gonzaga, deslocou até o município de

Santo Antônio das Missões, onde realizaram

a captura de um indivíduo da espécie

Lycalopex gymnocercus (Sorro), o qual se

encontrava nas dependências do Auto Posto

Santa Lúcia. O espécime não apresentava

lesões, sendo então posto em liberdade em

seu hábitat natural e afastado de centros

urbanos.
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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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