
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 PASSERIFORMES.                           
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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, IBAMA, 

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

Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Secretaria Estadual de Agricultura, 

Pecuária e Desenvolvimento Rural, transmitindo a transparência das ações 

estratégicas de Policiamento  Ostensivo Ambiental.  
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AÇÕES PREVENTIVAS 
No território  Gaúcho  
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 operação passeriformes 
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 operação HÓRUS 
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Na data de (10/03/2021), o efetivo da PATRAM de São Luiz Gonzaga, 
juntamente com o efetivo do 14"BPM (Operação Hórus), realizou 
patrulhamento embarcado no Rio Uruguai, a fim de combater crimes 
ambientais, contrabando e em especial combate à pesca predatória. 
O patrulhamento partiu de Porto Lucena até Porto Xavier, área de 
fronteira com a Argentina, sendo vistoriados locais geralmente 
utilizados por caçadores e pescadores ilegais. Foram recolhidos cerca 
de 780 metros de rede sem identificação e de malha não permitida.  
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        Operação blaster 
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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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 operação CONJUNTA  
           COMANDO AMBIENTAL E COMANDO RODOVIÁRIO 
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Na  tarde de hoje (10/03) a equipe da PATRAM de Montenegro, 
deslocou até a ERS 240, Km 32, município de Montenegro,  onde 
juntamente com policiais do Grupamento Rodoviário efetuou 
barreira, com ênfase no combate a crimes ambientais e o abigeato. 
Durante a operação foram abordados e fiscalizados 36 veículos e 59 
pessoas, não sendo constatados irregularidades ambientais.  
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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). 
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Comando Ambiental NO COMBATE  
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO  
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Comando Ambiental NO COMBATE  
AOS CRIMES CONTRA FAUNA 
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  RESGATES  REALIZADOS  
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Na tarde desta quarta-feira 
(10/03/2021) uma equipe  da 
PATRAM de Capão da Canoa 
recebeu na sede do pelotão 
ambiental uma ave "Coruja-
buraqueira” com uma das asas 
machucada. O animal será 
encaminhado para o 
CERAM/Imbé onde será 
avaliado e tratado para 
reabilitação. 

Nesta tarde de terça-feira, 09 
de março de 2021, na cidade 
de Taquara, uma guarnição do 
3º GPA Taquara, deslocou até 
a localidade de Picada 
Francesa, onde efetuou o 
salvamento de um filhote de 
Bugiu, o qual a sua mãe havia 
sido morta por 
atropelamento. O animal foi 
encaminhado a uma clinica 
veterinária onde esta 
recebendo os cuidados 
necessários.  
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  HOMENAGEM 
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“Mulher brigadiana tu és a perfeita 
representação da força guerreira!” 
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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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