
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 TELE ENTULHO, OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS

MAIS SEGURAS LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ e OPERAÇÃO POSTOS DE

COMBUSTÍVEIS.
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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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Comando Ambiental da Brigada Militar 
Realiza prisão por feminicídio
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No dia 12 de abril de 2021, durante o

desenvolvimento das atividades de

Patrulhamento Ambiental Embarcado,

junto ao Lago Guaíba e o Delta do Jacuí,

equipe do Comando Ambiental da Brigada

Militar, deparou-se com um situação de

tentativa de suicídio. Um homem saltou da

Ponte da BR 116, onde passa o Rio Jacuí,

de aproximadamente 30m de altura. De

pronto os Policiais Militares aproximaram

com sua embarcação e conseguiram

resgatar o indivíduo e prestar o primeiro

atendimento. Posteriormente ele foi

encaminhado para a Unidade Básica de

Saúde, Picada, Município de Eldorado do

Sul, ponto mais próximo onde iniciou-se o

atendimento por equipe médica e

encaminhamento para o HPS para

realizar exame médicos. Na tentativa de

identificar o indivíduo a equipe de

Policiamento Ostensivo Ambiental acionou

o Serviço de Inteligência do Comando

Ambiental da Brigada Militar, que logrou

êxito identificando o indivíduo que estava

sendo procurado como autor de

Feminicídio de uma jovem de 18 anos,

ocorrido durante a madrugada deste

mesmo dia. Ato contínuo o mesmo

confessou o crime, sendo dado voz de

prisão em flagrante delito e conduzido à

Delegacia Especializada no Atendimento à

Mulher,.



Comando Ambiental da Brigada Militar 
Realiza prisão por DESCAMINHO DE BOVINOS
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POLICIAIS MILITARES DO 3°
BATALHÃO AMBIENTAL DA
BRIGADA MILITAR DE SANTA ROSA
REALIZAM PRISÃO DE INDIVÍDUOS
POR DESCAMINHO DE BOVINOS
ARGENTINOS EM PORTO LUCENA

No dia 16/04/2021, a guarnição de
serviço em conjunto com agentes
da SEAPDR, realizaram
levantamento ambiental em uma
propriedade rural na Linha Uruguai,
em Porto Lucena, onde
constataram delitos ambientais de
poluição, crimes contra fauna
(maus tratos de animais),
hibridização de animais (Java-
porco), sendo os animais
apreendidos conforme Termo de
Apreensão e os proprietários
nomeados fiel depositário. Diante
dos fatos ficou caracterizado crime
de natureza ambiental e de
descaminho de bovinos com
identificação Argentina, sendo
conduzidos presos em flagrante
para a Polícia Federal de Santo
Ângelo os dois proprietários.



Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS

PRISÕES E Apreensões 
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Nesta tarde de quarta feira, policiais do 2°
BABM, município de Cachoeira do Sul
realizaram em conjunto com grupo militar
ambiental de Rio Pardo operação no Rio
Jacuí, com intuito de evitar furtos, roubos e
principalmente o abate de animais bovinos.
Durante patrulhamento foi avistado um
indivíduo, sendo realizada a abordagem
encontrando 02 armas de fogo e 26
munições de calibre 20. Este relatou que
estava caçando animais diversos visto que a
carne encontra se muito cara. Foi dado voz
de prisão em flagrante ao indivíduo por
porte ilegal de arma e munição e
encaminhado a DP. Realizada a apreensão
de um barco de madeira com motor de
centro.

Na noite de Sábado (10/04/21), após
receberem denúncia de homens
praticando a caça ilegal em uma
propriedade rural no interior do município
de Bagé, Policias Militares do
2°BABM/Bagé deslocaram até o local onde
flagraram seis indivíduos com 02
capivaras abatidas e desviceradas. Cinco
dos acusados já possuem antecedentes
criminais por crimes ambientais da mesma
natureza.
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PRISÕES E Apreensões 
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POLICIAIS MILITARES DO 3° BATALHÃO
AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR DA
CIDADE DE PASSO FUNDO REALIZARAM
FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO QUE
COMERCIALIZAVA CARNE DE ANIMAL
SILVESTRE (CAPIVARA) E EXPLORAVA
ILEGALMENTE JOGOS DE AZAR.

Na noite desta sexta-feira (16/04), foi
realizada a fiscalização em estabelecimento
que estava comercializando carne de animal
silvestre (Capivara). No local o proprietário
do bar servia os clientes com a carne frita do
animal. No mesmo estabelecimento foi
constatado a exploração ilegal de jogo de
azar, sendo encontradas 4 máquinas caça-
níqueis. Os objetos materiais do crime
foram apreendidos, aproximadamente 10Kg
de carnes fritas e cruas e quatro maquinas
caça níqueis, os quais foram apreendidos.

Na madrugada do dia 16/04/21, Policiais
Militares da PATRAM do município de
Tramandaí em ação conjunta com
Comando Rodoviário da BM, no
município de Capivari do Sul, prenderam
03 indivíduos após abordagem de um
veículo Renault Scenic, constatando no
seu interior diversas ferramentas e
grande quantidade de cabos e bobinas
metálicas sem procedência. Os indivíduos
foram encaminhados a DPPA de
Tramandaí.
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OPERAÇÃO tele entulho
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Em 09 de abril de 2021 o Comando Ambiental da Brigada Militar por meio das frações
ambientais destacadas, desencadeou a Operação Tele Entulho em 42 municípios do RS.
Foram fiscalizados 71 estabelecimentos, sendo confeccionado 06 Termos
Circunstanciados por falta ou descumprimento de licença de operação.
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OPERAÇÃO Postos De Combustíveis
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No dia 15/04/2021, policiais militares dos Batalhões Ambientais da Brigada Militar
com apoio do CRBM, Batalhões de Policia Militar, Bombeiros e PRF, realizaram
fiscalização de Postos de Comércio de Combustíveis e Descarte de Óleos Lubrificantes
em diversos municípios do RS.
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OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS 
LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ
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Na tarde de domingo dia 10/04/21, as equipes do CABM e 1° BABM, em cumprimento da
Ordem de Serviço n° 060/P3-CABM/21 (Operação Águas Internas), efetuaram
patrulhamento embarcado nas ilhas do Delta do Rio Jacuí, no município de Porto Alegre.
Foi realizado o patrulhamento nas águas do Lago Guaíba e regiões das Ilhas, tais como
Prainha do Jacuí, Praia 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 como abordagens a embarcações e
acampamentos.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FLORA 
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Nesta segunda-feira dia 12/04/21, em
atenção a denúncia referente a crime contra
flora, a guarnição de serviço do
1°GPA/1ºPEL/3ªCIA/3BABM, realizou vistoria
na propriedade sob responsabilidade do Sr V.
A. onde constatou supressão de vegetação
nativa em estagio médio de regeneração
natural do bioma mata atlântica,
contemplando espécies tais como: Angico,
Canela, Rabo de Bugio, Pitanga, Cabreuva,
Alecrim, entre outras folhosas nativas
diversas, atividade desenvolvida para
aumento da lavoura, fora de APP. Por
inexistência do alvará de serviços florestais
foi confeccionado Comunicação de
Ocorrência Policial.

No dia de hoje (12/04) a guarnição, em atenção ao
levantamento de dano contra a flora de corte de
Pinheiro Brasileiro no município de Fontoura Xavier,
compareceram na sede da PATRAM de Estrela,
atendendo a notificação ambiental, tendo os
responsáveis informado que não possuem
autorização do corte de Pinheiro brasileiro, sendo
lavrado a comunicação de ocorrência ambiental de
crime contra a flora por corte seletivo de mata nativa
do bioma Mata Atlântica, formação florestal de
estagio avançado, sendo identificadas algumas
espécies florestais como Açoita Cavalo, Canelas,
Cedro, Araticum, GuajuvÍras, Camboatás, Taquara
Brava e Samambaia Açu, Tanheiro, Branguilho que
foram removidas e danificadas para abertura de
acessos em meio a mata com finalidade de extrair,
principalmente árvores de grande porte como
Pinheiro Brasileiro (Araucária Angustifólia).
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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.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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No município de Nonoai, na data de 09/04/21, a
guarnição da PATRAM, deslocou até a Rua Júlio
Golin, em um terreno baldio, para averiguar
denúncia de que havia uma égua abandonada
em situação de maus tratos/crueldade. No local,
foi constatado que a fêmea equina estava
amarrada, sem abrigo, sem comida ou água e
com claros sinais de maus tratos, inclusive
constatou-se que havia em uma de suas patas
uma ferida de grandes proporções, a qual já
estava em avançado estágio de infecção e na
outra pata, com visíveis sinais de estar
quebrada, equino este que foi submetido a
eutanásia, depois de passar por diagnostico
veterinário. Diante dos fatos foi confeccionado o
registro de ocorrência na Delegacia de policia da
cidade de Nonoai.

Na manhã desta quinta-feira (14/04) a equipe da
PATRAM de Porto Alegre realizou uma averiguação
referente a maus tratos a cães na área central do
município de porto Alegre, no local foi realizada a
averiguação juntamente a veterinária da prefeitura
e diretora geral do gabinete da causa animal,
constatando que dois cães apresentavam lesões na
pele e necessitavam de atendimento médico com
urgência. Os cães foram encaminhados à unidade
de saúde animal pela prefeitura e o autor
conduzido à 2ª DPPA para lavratura do flagrante
delito.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO 
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POLICIAIS MILITARES DO 1° BATALHÃO

AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR DA

CIDADE DE ESTRELA, REALIZAM

VISTORIA REFERENTE À DENÚNCIA DE

EXTRAÇÃO DE MINERAIS.

No dia 16/04, uma guarnição da PATRAM de

Estrela, deslocou até o município de Progresso

para verificar a denúncia oriunda da FEPAM,

referente a extração de saibro sem a devida

Licença Operação. Em contato na Prefeitura

Municipal, o responsável pelo setor apresentou

o contrato de arrendamento da área privada,

não tendo a licença operação, sendo

confeccionado o Termo Circunstanciado por

estar em desacordo com as normas ambientais.

No dia 16/04/21, uma guarnição da PATRAM
de Montenegro, prestou apoio a inspetoria
Veterinária de Montenegro para realizar
fiscalização em propriedade rural, localizada
na Linha Stein, município de Salvador do Sul,
devido denúncia de abate clandestino de
animais. Após levantamento na propriedade
foi constatado atividade de suinocultura e
atividade de produção de carvão vegetal sem
possuir Licença Ambiental. Na propriedade
havia 114 suínos de vários portes, onde os
desejos carreavam diretamente ao solo.
Diante dos fatos constatados foi lavrado BO TC
e Notificação Ambiental para regularização das
atividades.
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RESGATES  REALIZADOS 
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No dia 09/04/21, uma
guarnição da PATRAM de
Estrela, fez o recolhimento de
um gavião Carijó. A ave foi
encontrada na RS 130, no
município de Arroio do Meio,
estava com ferimento na asa
e no olho, sendo
encaminhada para a clínica
Veterinária STARVET de
Estrela, para tratamento
veterinário

Na manhã desta terça-feira dia
13/04/21, uma guarnição da
PATRAM de Porto Alegre realizou o
resgate de um Gambá, no bairro
Parque Santa Fé, no município de
Porto Alegre. Em resposta a
solicitação da comunidade, a
guarnição deslocou até o local e
realizou o resgate de um Gambá,
que encontrava-se no interior de
uma residência. Após o resgate foi
constatado que o animal não
encontrava-se ferido, sendo
realizada a soltura do animal em seu
hábitat natural, em uma área verde

no interior do município.
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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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