
Comando ambiental da brigada militar
Gerindo um meio ambiente sustentável

INFORMATIVO DO COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR - RS

O Comando Ambiental da Brigada Militar, tem seu desdobramento administrativo e

operacional em todos 497 municípios do Estado. Para alcançar a segurança e a sensação de

segurança realiza atividade ininterrupta de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública

24 horas por dia, 7 dias por semana, nos 365 dias do ano.

Tendo o Comando Ambiental – CABM, como órgão gestor, presta o serviço de policiamento

ostensivo com técnica e profissionalismo na área ambiental e geral, através de seus 03

Batalhões de Polícia Militar Ambiental, 07 Companhias de Polícia Militar e Ambiental e diversos

Pelotões e Grupos de Polícia Militar Ambiental, totalizando 40 Frações que atuam de Norte a Sul,

Leste a Oeste no nosso Rio Grande do Sul. Atuando constantemente em defesa da sociedade,

do Estado e, como mote principal, do meio ambiente, combatendo os crimes ambientais e

trabalhando sempre para a preservação da Biota é o Comando Ambiental o Braço Verde da e

para a Brigada Militar.

Os Policiais Militares vem realizando ações integradas diuturnamente com órgãos do

estado, União e dos Municípios, implementando uma fiscalização rigorosa e progressiva, com

atuações nos diversos rincões do Estado na cidade, no campo, na serra, nos rios, no ar e no

mar. A degradação do meio ambiente é uma realidade cada vez maior nos dias atuais e decorre

de alguns costumes, culturas e ações que não se enquadram mais na sociedade do Século XXI,

necessitando assim de fiscalização constante, eficaz, eficiente e efetiva para equilíbrio e

preservação dos biomas dos nossos ecossistemas.

Diante disso, o Comando Ambiental da Brigada Militar desenvolveu as seguintes

operações: OPERAÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS E OPERAÇÕES CONJUNTAS COM O

COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR e COMANDOS REGIONAIS DE POLÍCIA

OSTENSIVA.
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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

Neste informativo o Comando Ambiental da Brigada Militar

demonstrará o resultado dos 7 Dias de Operações Integradas,

através de seus Batalhões de Polícia Militar Ambiental em conjunto

com Comandos Regionais de Polícia Ostensiva, Comando Rodoviário

da Brigada Militar (CRBM), Policia Civil-RS, IBAMA, Exército

Brasileiro, Marinha do Brasil, PRF, PF, Receita Federal, SEMA-RS,

FEPAM e Secretarias Municipais do Meio Ambiente, transmitindo a

transparência das ações estratégicas de Policiamento Ostensivo

Ambiental.
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AÇÕES PREVENTIVAS
No território  Gaúcho 
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operação lavagem de VEÍCULOS
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Em 03/05/2021, o Comando Ambiental da Brigada Militar desencadeou a
OPERAÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS, com intuito de fiscalizar empreendimentos
potencialmente poluidores que realizam lavagem de veículos no Rio Grande do
Sul, totalizando 102 EMPREENDIMENTOS FISCALIZADOS e 43 TERMOS
CIRCUNSTANCIADOS lavrados por falta ou descumprimento de licença ambiental.



OPERAÇÃO CONJUNTA 
com o comando rodoviário
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Nos dias 30/04/21 e 06/05/21 foram realizadas Operações conjuntas com o Comando
Rodoviário da Brigada Militar, barreira policial, tendo como propósito da missão inibir e
combater todo tipo de crime geral e contravenção, bem como crimes ambientais, nas
Rodovias Estaduais RSC 101 e 806. A ação atingiu o resultado de 52 autuações de trânsito,
recolhimento de 04 CRLV, sendo também Lavrado Termo Circunstanciado por posse de
entorpecente a um indivíduo que, durante abordagem, foi flagrado com 12 cigarros de
substância semelhante a maconha e 02 comprimido semelhante a droga sintética.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Na tarde de 04/05/21, uma equipe da

Patram de Estrela, deslocou até o

município de Fazenda Vilanova, em

apoio a Secretária Municipal do Meio

Ambiente, para verificar denúncia de

MAUS-TRATOS de animais (cães), ao

chegar no local, foi constatado a situação

de MAUS-TRATOS pelo médico veterinário.

Os cães foram recolhidos pela SEMA, pois

o autor não se encontrava no local,

sendo realizado registro da ocorrência.

Na manhã de Quarta-Feira, 05/05/2021, Policiais Militares do 3º GPMA da cidade de Taquara,

realizaram diligência solicitada pelo Ministério Público de Taquara, a fim de verificar denúncia de

maus-tratos. No local foram constatados 04 cães de porte médio sem raça definida em situação de

maus-tratos. Os cães apresentavam sinais de desnutrição e estavam com os recipientes de água

totalmente sujos com resíduos e limo. Um dos animais estava amarrado com uma corda curta

diretamente no pescoço preso a uma árvore sem abrigo disposto ao tempo. O local em que se

encontravam os cães era totalmente insalubre e com pouco espaço físico. Diante dos fatos foi dada

voz de prisão e encaminhado o responsável ao posto 24 horas para laudo e posterior a DPPA de

Taquara onde foi lavrado a ocorrência. Os animais foram apreendidos e deixados com fiel

depositário a delegada de plantão.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA A FAUNA
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA A FAUNA
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No domingo dia 02/05/21, uma guarnição da PATRAM de Tramandaí foi
solicitada pelo Chefe do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, para realização de
fiscalização no referido local. Durante o patrulhamento foram abordados
diversos veículos e pessoas, resultando na apreensão de 300 metros de redes,
duas tarrafas e aproximadamente 70 kg de peixes da espécie Tainha. Os
petrechos e pescados foram nomeados fiel depositário ao representante do
ICMBio, para destinação e encaminhamentos cabíveis.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA A FLORA
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Na tarde de domingo, 02/05/2021,
Policiais Militares do 3º GPMA da
cidade de Taquara, realizaram
averiguação em local de manejo de
flora nativa, sendo constatada
intervenção em 500m² sem autorização
do órgão ambiental competente, em
vegetação nativa no estágio médio de
sucessão tais como mamica de cadela,
camboatá, canela entre outras. Diante
do fato foi lavrado Boletim de
Ocorrência/TC e notificação.

Na manhã de Terça-Feira, 04/05/2021,
Policiais Militares do 3º GPMA da
cidade de Taquara, realizaram
averiguação em um terreno localizado
no perímetro de uma fazenda, onde
foi constatado, conforme denúncia
recebida, abertura de estrada de 4000
m² em APP, silvicultura com
intervenção em sub-bosque nativo em
estágio médio e avançado de sucessão
em uma área de 04 hectares sem que
o responsável possuísse prévias
licenças ambientais. Diante dos fatos
foi lavrado Termo circunstanciado e
notificação ambiental.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO
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Na manhã de sábado dia 01/05/21,
no beco do Fortunato, no Município
de Lagoa Vermelha, foi realizada
vistoria em atendimento a denúncia
anônima de depósito de reciclagem
irregular, sendo constatado que o
empreendimento de reciclagem de
materiais sólidos (Latinha, papelão,
plásticos, entre outros), estava
funcionando sem a devida
documentação para a função,
diante dos fatos foi realizado
levantamento ambiental do local e
Confeccionado BO-TC para o
proprietário.

Na manhã do dia 04/05/21, a
guarnição do 2º Pelotão de
Polícia Militar Ambiental de
Canela, realizou a inspeção em
local de descarte irregular de
resíduos provenientes do
processo de lavagem de batatas
e separação de cebolas. Os
responsáveis foram
identificados e autuados
conforme legislação ambiental.



Apreensão de armamento
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Na tarde de 02/05/21, durante

patrulhamento na Localidade do

Reassentamento Dom Orlando Dotti, no

município de Esmeralda, foi flagrado

em uma propriedade rural um

indivíduo portando uma espingarda

calibre .32 municiada com um

cartucho intacto, o qual não tinha

documentação da referida arma e nem

porte desta. Diante disto, foi dado voz

de prisão e conduzido juntamente com

os materiais encontrados até á

DPPA/Vacaria para os procedimentos

cabíveis.

Na noite de 06/05/21, a guarnição do 2º

Pelotão de Policiamento Militar Ambiental de

Canela durante patrulhamento ambiental

rural na localidade de Passo do Inferno,

interior do município de São Francisco de

Paula, abordou um veículo e na revista

pessoal ao condutor flagrou o porte de uma

pistola, cal 9 mm, municiada. O armamento

possui registro, porém o indivíduo não

dispunha do porte. Diante dos fatos, foi dada

voz de prisão em flagrante delito, sendo a

parte encaminhado ao hospital de Taquara e

posterior a Delegacia de Polícia Regional do

Interior de Taquara, onde o Delegado

plantonista lavrou o flagrante por porte ilegal

de arma de fogo e arbitrou fiança no valor de

R$ 1.500,00, sendo solvido o valor pelo

indivíduo.



Apreensão de armamento
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Na manhã de Sábado, 01/05/2021, Policiais Militares do 3º GPMA da

cidade de Taquara, realizaram a prisão de três indivíduos no interior da

localidade de Padilha, na cidade de Taquara, sendo que a guarnição

flagrou os três indivíduos portando espingardas. A guarnição aguardou

estes retornarem do interior da mata onde efetuou a abordagem e

identificação dos caçadores, sendo encontradas duas espingardas

municiadas e uma arma artesanal tipo pistolão e 03 (três) cães de porte

médio sem raça definida. Que ao ser indagados os mesmos informaram

que estariam efetuando a caça de animais da espécie Quati, mas que não

haviam abatido nenhum animal, e que as armas não possuíam registro.

Diante dos fatos as armas e os cães foram apreendidos, sendo dada voz

de prisão aos acusados que foram conduzidos ao posto de Saúde 24h de

Taquara e posterior a DPPA de Taquara onde foi lavrado o flagrante. Os

acusados foram liberados mediante fiança.



APOIO A EVENTO SOCIAL
Na cidade de canela
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RESGATES REALIZADOS
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Na data de 30/04/21 uma guarnição

da PATRAM de Tramandaí, realizou o

resgate uma coruja buraqueira que

estava com uma das asas debilitadas,

ficando impossibilitada de voar. Foi

recolhida e encaminhada ao

CECLIMAR/CERAM em Imbé para

atendimento e reabilitação.

Na manhã do dia 01/05/21, uma guarnição

da PATRAM de Capão da Canoa realizou a

captura de uma ave silvestre ferida que

estava no pátio de uma residência situada no

Bairro Jardim Beira Mar, Capão da Canoa. No

local foi feito contato com a moradora, a

qual conduziu a guarnição até onde a ave da

espécie “pernilongo” encontrava-se. A ave

foi removida e encaminhada para

CECLIMAR/CERAM para avaliação e

tratamento do animal.

Na manhã de domingo dia 02/05/21,

uma guarnição da PATRAM de Torres

deslocou até a Prainha próximo a

Guarita 06, por solicitação de populares

referente a uma Tartaruga da Espécie

Verde que encontrava-se na beira da

praia com uma das vistas machucada, o

animal foi encaminhado para o

CECLIMAR/CERAM.



CONCLUSÃO
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,

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, ao patrimônio, à liberdade

das pessoas e à biodiversidade.

As operações que aqui foram demostradas, são peças

importantes e estratégicas do planejamento do Comando da Brigada

Militar desdobradas pelo Comando Ambiental, que, em conjunto e com

a integração com órgãos de proteção e fiscalização ambiental, bem

como outras instituições parceiras, servem 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 e a sensação de segurança a toda população gaúcha.



CONCLUSÃO
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,

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.

Durante 7 dias as operações foram desencadeadas em

diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, escolhidos

estrategicamente pela Agência Especial de Inteligência do CABM,

integrante do 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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