
 

  

 

Comando ambiental da brigada militar 
Gerindo um meio ambiente sustentável 

                   

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

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 diuturnamente em defesa do meio 

ambiente, constituindo e desenvolvendo trabalhos de suma importância para a 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Os Policiais Militares vem realizando ações integradas para prevenção e 

repreensão aos crimes ambientais e gerais, implementando uma fiscalização 

rigorosa e progressiva, com atuações constantes nos diversos municípios do 

Estado do Rio Grande do Sul.  

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

atuais, principalmente pela visão capitalista de um lucro crescente e de costumes 

que não se enquadram mais na sociedade, necessitando assim de fiscalização 

eficiente e constante. 

Diante disso, o Comando Ambiental da Brigada Militar desenvolveu as 

seguintes operações: OPERAÇÃO PIRACEMA 2020/2021, OPERAÇÃO 

BLASTER, OPERAÇÃO HUNT. 
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Comando Ambiental da Brigada Militar  
apresenta 

  

                   

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

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 
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Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

Nossa missão 
é preservar e salvar vidas 
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Na tarde do dia 04/01/21, os 

policiais militares do 3º BABM, 

no município de Canela/RS, 

estavam em expediente, quando 

ouviram pedido de socorro de 

uma mulher, o qual trazia em 

seus braços um recém nascido, 

dizendo que a mesma teria se 

engasgado com o vômito. De 

imediato os policiais militares 

realizaram manobra de 

desobstrução do recém nascido, 

a qual já havia recuperado seus 

sinais vitais normais, então logo 

após foi encaminhado ao 

hospital do município para 

avaliação médica. 



  

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

AÇÕES PREVENTIVAS  
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Patrulhamento 

no litoral 

gaúcho 



                   

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

Comando AMBIENTAL agindo  
Na fiscalização dos transportes  

de cargas perigosas 
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O COMANDO AMBIENTAL  DA 

BRIGADA MILITAR ATRAVÉS DO 1º 

BABM, REALIZOU OPERAÇÃO DE 

COMBATE AO TRANSPORTE 

CLANDESTINO DE PRODUTOS 

PERIGOSOS 

NOS MUNICÍPIOS DE TRAMANDAÍ, 

IMBÉ, CAPÃO DA CANOA, XANGRILÁ 

E OSÓRIO, COM OBJETIVO DE 

FLAGRAR, COIBIR OS CRIMES 

RELATIVOS  AO TRANSPORTE E 

DESCARTE CLANDESTINO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS. 



  

                   

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

  
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES CONTRA FLORA  
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Lei 9.605/98 - Art. 38-A.  Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio 

avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das 

normas de proteção: (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006). 



Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

Resultados obtidos  
DURANTE os 7 dias de OPERAÇÃO 

  PIRACEMA 2020/21 
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Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

Comando AMBIENTAL   
realiza operação blaster 
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Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

  RESGATES  REALIZADOS  
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SALVAMENTO DE ANIMAL 

SILVESTRE 

 

O animal silvestre da espécie 

"lagarto" (lacertilia), 

encontrava-se dentro de um 

poço de armazenamento de 

óleo em uma empresa. 



                   

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

CONCLUSÃO 

As ações da Brigada Militar, nas atividades de 

policiamento ostensivo 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 

pelos índices de  ocorrências, gerando um enfrentamento 

eficaz no combate aos crimes ambientais.   
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Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

CONCLUSÃO 

 

Os integrantes do Comando Ambiental e das Unidades 

de policiamento ostensivo geral da Brigada Militar, tem 

trabalhado de forma efetiva, eficaz e eficiente no enfrentamento 

à criminalidade.  

Nossas ações tem como principal objetivo coibir e 

combater todo e qualquer ato ilícito que atente contra à vida 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 e  

automaticamente remediando locais  carentes do  policiamento 

ostensivo.  

O policial fardado, seja ele ambiental  ou integrante do 

policiamento ostensivo orgânico, remete segurança e proteção a 

sociedade  em qualquer lugar que esteja. 

 Os 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 

nunca foram obstáculos suficientes para barrar ou retardar as 

ações do policiamento ambiental. 

Diante dos resultados podemos concluir que o objetivo 

satisfatório foi   alcançado  e externado a toda  população 

gaúcha. 
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Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS 

Comando Ambiental da Brigada Militar RS 

 Comandante: Ten Cel Luciano Moritz Bueno  

Chefe EM: Ten Cel Vladimir Luís Silva da Rosa  

ENDEREÇO: Rua  João Moreira Maciel, 400, bairro  Marcilio Dias, Porto Alegre-RS 

Informativo elaborado por Claudio Adão Braatz, Felipe Ilha Dutra e Raíssa Nicoli dos Santos  

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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