
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, principalmente pela visão capitalista e por costumes e 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 E OPERAÇÃO DE

COMBATE AOS CRIMES RELACIONADOS AO USO E COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS E

DESCARTE IRREGULAR DE EMBALAGENS.

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 8ª Edição – 12 à 18 de fevereiro de 2021                               1

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 Agrotóxico
uso e comércio IRREGULAR
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Nesta sexta-feira dia 12/02/2021, uma guarnição do 2° BABM, do município de Santana do Livramento,
desencadeou a ‘Operação Fiscalização e Combate aos Crimes Relacionados ao Uso e Comércio de
Agrotóxicos e Descarte Irregular de Embalagens de Agrotóxicos no Estado’, com ênfase a vistoriar
empreendimentos que exerçam tal atividade. Foi abordado o caminhão baú, Mercedes Benz/L1513, de
placas ICC 7362, de cor vermelha, o mesmo estava carregado com agrotóxico, sendo: 52 unidades de
Aproach Prime, de 5 litros cada, 50 unidades de Roundup, 5 quilos cada, 11 unidades Kaiso 250 CS, 1 litro
cada, 91 unidades de Unizebel Gold, 15 quilos cada, 04 unidades de Vertimec 84SC, 5 litros cada, 45
unidades de Glizmax Prime, 20 litros cada, sem placas de identificação da ONU e sem licença de operação,
sendo conduzido a D.P. em flagrante delito, onde foi estipulado pelo delegado plantonista uma fiança de
R$ 1.100,00.

Fiscalização 

ao uso e 

comércio de 

Agrotóxicos.
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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).

Na manhã desta quarta-feira dia
17/02/21, o Pelotão Ambiental -
Carazinho, durante Patrulhamento
Ostensivo de Proteção Ambiental,
constatou em uma madeireira no interior
do município de Chapada, o depósito de
06 (seis) toras de pinheiro brasileiro
“araucária angustifólia, sendo
confeccionada a documentação e
realizada a apreensão da madeira.
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Comando Ambiental NO COMBATE 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO 
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Na tarde desta quarta-feira dia
17/02/21, a PATRAM de
Sapucaia do Sul, efetuou fiscalização
ambiental no Município de São
Leopoldo referente a lavagem comercial
de veículos junto a Posto de Combustível
no Bairro Pinheiros da cidade de São
Leopoldo. A guarnição flagrou no
endereço uma lavagem comercial de
veículos em plena atividade sem licença
de operação ambiental e lavando os
veículos fora da área destinada a
contenção, captação, filtragem de água
e resíduos utilizados.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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,
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Combate a pesca irregular
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APREENSÃO DE ARMAMENTO
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APREENSÃO DE ARMAMENTO
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patrulhamento no
Parque estadual do turvo
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No período de 14 À 16 de fevereiro de 2021, as equipes do 3º
BABM, Desencadearam FISCALIZAÇÔES no Parque Estadual
do Turvo com o intuito de coibir a caça, pesca ou qualquer
outro delito ao meio ambiente na área de abrangência do
parque estadual, PERCORRENDO pontos críticos do entorno,
interior e margens do Rio Uruguai que é território de
preservação.
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RESGATES  REALIZADOS 
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Na manhã deste sábado dia 13/02/21, a
equipe da PATRAM de Porto Alegre
deslocou ao município de Sapucaia do
Sul para realizar o resgate de uma
cadela atropelada. No local foi
constatado que a mesma possuía uma
fratura exposta em sua pata, sendo
encaminhada à clínica veterinária Doctor
Vet 24h para os devidos procedimentos
necessários.

No dia 17/02/21,uma equipe

da PATRAM de Capão da

Canoa recebeu uma Ave

Nativa, espécie Falcão

Quiriquiri que foi resgatada e

entregue por um cidadão,

sendo encaminhada ao

CECLIMAR para cuidados

veterinários.
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RESGATES  REALIZADOS 
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Na manhã desta terça-feira dia

16/02/2021, uma equipe da PATRAM

de Torres, após informação da Sala de

Operações da 2°CIA/2°BPAT, de que

havia uma rede de pesca na Lagoa do

Violão, local proibido para pesca, a

guarnição constatou a rede de pesca

no meio da Lagoa, com várias

tartarugas presas. Devido a ausência

de material para resgate, a guarnição

solicitou apoio ao Corpo de

Bombeiros, que efetuou retirada da

rede, sendo contabilizadas 18

tartarugas presas, todas vivas. A

PATRAM juntamente com o Corpo de

Bombeiros efetuou a solturas das

tartarugas novamente em seu hábitat.

Foi aprendido no local material

utilizado para pesca.
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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.

As 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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CONCLUSÃO

As 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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Comando Ambiental da Brigada Militar - RS

Comandante: 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 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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