
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 BLASTER e OPERAÇÃO INTEGRADA PARQUE ESTADUAL DO TURVO.
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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 Parque estadual do turvo
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No período de 26 À 27 de fevereiro de 2021, as equipes do 3º

BABM, Desencadearam FISCALIZAÇÕES 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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Operação blaster

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 10ª Edição – 26 de fevereiro à 04 de março de 2021                               7

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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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).

Durante à tarde do dia 01/03/21,
uma guarnição do 2° Pelotão de
Policiamento Militar Ambiental de
Canela, realizou fiscalização em
área urbana, local onde foi
retirada madeira exótica, Pinus,
sendo danificada vegetação
nativa. Os responsáveis já haviam
sido anteriormente identificados e
autuados. Diante das novas
denúncias de continuidade dos
delitos a guarnição esteve
novamente no local a fim de
verificar a situação,
permanecendo o local inalterado.



Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS

Comando Ambiental NO COMBATE 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO 
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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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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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APREENSÃO DE ARMAMENTO
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POLICIAIS DO 1º BATALHÃO AMBIENTAL DA 
BRIGADA MILITAR EFETUAM FISCALIZAÇÃO 

EM ABATEDOURO CLANDESTINO E 
REALIZAM PRISÃO POR PORTE E POSSE DE 

ARMA DE FOGO

Na sexta-feira 26/02/21, Policiais Militares
da PATRAM de Pelotas efetuaram
patrulhamento em zona rural no apoio a
SEAPDR (Secretaria Estadual de Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural), efetuou
busca em uma propriedade, onde foram
encontradas 02 (duas) Armas de caça e 01
(um) Revolver Cal. .32, ambos sem
procedência e sem registro, bem como uma
boa quantidade de munição. Diante dos
fatos a proprietária da residência foi
encaminhada para a DPPA/Pelotas, para o
devido registro.

POLICIAIS MILITARES DO 1° BATALHÃO 
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

JERÔNIMO REALIZAM PRISÃO POR PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Na tarde deste sábado 27/02/21, a equipe
em patrulhamento na Estrada Chico Serrano,
localidade de Morrinhos, zona rural de São
Jerônimo, abordou um automóvel com três
indivíduos, onde em revista veicular foram
localizadas 04 armas de fogo, sendo 01
espingarda cal. .12 semiautomática, marca
Mossberg, 02 espingardas calibre .12, marca
Boito e 01 espingarda calibre .20, marca
Rossi, juntamente com duas cartucheiras
contendo no total de 28 munições de cal. .12
e 23 munições cal. .20 (todas munições não
deflagradas).
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APREENSÃO DE ARMAMENTO
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POLICIAIS MILITARES DO 1º BATALHÃO 
AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO JERÔNIMO, 
REALIZARAM PRISÃO POR PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO

Na tarde do dia 04/03/21, a equipe da Patram de
São Jerônimo, durante patrulhamento rural no
interior da cidade de São Jerônimo, na Estrada
Passo do Largo, no interior de um assentamento,
realizaram abordagens e buscas veiculares,
vindo a encontrar no interior de um veículo uma
(01) arma de fogo espingarda calibre 12, um
pequeno balde contento quatro (04) cartuchos
de calibre doze (intactas) e vinte e três (23)
cartuchos de metal ( intactas), todas do referido
calibre. Diante dos fatos foi dado voz de prisão
ao indivíduo e conduzido a Delegacia de Polícia
de São Jerônimo para registro do fato.
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APREENSÃO DE ARMAMENTO
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RESGATES  REALIZADOS 
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Na manhã de 03/03/21, equipe da

PATRAM de SÃO JERÔNIMO, durante

patrulhamento no interior do município,

com intuito de coibir crimes ambientais,

foi acionada por um morador da região o

qual havia encontrado um filhote de ratão

do banhado (Myocastor coypus) ferido. O

animal foi resgatado e conduzido até a

Clínica Veterinária Toca dos Bichos,

localizada no município de Porto Alegre



Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS

CONCLUSÃO

Os integrantes do Comando Ambiental, Comando Rodoviário,

Comandos Regionais de Polícia Ostensiva e das demais Unidades de

policiamento ostensivo geral da Brigada Militar, tem trabalhado de

forma integrada, 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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