
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 ÁGATA - COMBATE A CAÇA E ABIGEATO E CRIMES

TRANSFRONTERISÇOS, OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS LAGO GUAÍBA E

DELTA DO JACUÍ, OPERAÇÃO DECAPODA, OPERAÇÃO BLASTER, OPERAÇÃO ATERRO

SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS e OPERAÇÃO DRAGAGEM IRREGULAR DE AREIA .
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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
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AÇÕES PREVENTIVAS
No território  Gaúcho 
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OPERAÇÃO ÁGATA
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O COMANDO AMBIENTAL através do 3º Batalhão Ambiental, realizaram a OPERAÇÃO ÁGATA, em conjunto com a

Marinha do Brasil, no intervalo dos dias 20 á 25 de março de 2021, nos municípios de Porto Xavier, Três

Passos, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul, São Borja, Derrubadas, Uruguaiana e Barra Do Quarai . A

operação teve como objetivo a realização de fiscalização em embarcações, policiamento ambiental de

combate a pesca ilegal, demais crimes ambientais e delitos transfronteiriços. Durante a fiscalização foram

vistoriados vários pontos de acampamentos utilizados para caça e pesca, com ênfase de abordagens nas

respectivas regiões. Durante as inspeções obteve-se os índices de: Apreensão de uma espingarda calibre 28 -

sem marca e procedência, uma caixa de munições de procedência Argentina, 28 volumes de milho, sendo

contabilizado aproximadamente 1400kg, 770 metros de rede de pesca, 150 metros de espinhéis, 10 esperas,

uma bateria mil léguas de 100 amperes, um guincho sem marca, um motor marca Yamaha 5HP e o

salvamento de 09 peixes da espécie cascudo, devolvidos ao seu habitat natural.
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operação decapoda
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No período de 19 a 21 de Março de 2021, o COMANDO AMBIENTAL realizou Operação

Integrada DECAPODA, ETAPA III, fiscalização da pesca ilegal do camarão rosa e outros

crimes ambientais em conjunto com o IBAMA, PRF, SEMA e CRBM,, executando a

fiscalização de veículos e abordagens de cidadãos nas rodovias Estaduais e Federais no

intuito de coibir qualquer natureza de crime contra a população gaúcha, com ênfase nos

crimes ambientais, sendo aprendido um total de 13.500 Toneladas de pescado irregular

neste período, uma pistola cal . 380 e uma espingarda cal .38.
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OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS 
LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ
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Operação blaster
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Operação ATERROS SANITÁRIOS E 
RESÍDUOS SÓLIDOS
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Na manhã do dia 23/03/21, a

equipe da PATRAM de Sapucaia

do Sul realizou operação

Aterros Sanitários e controle

sustentável aos resíduos

sólidos, durante a fiscalização

ambiental, flagraram três

empreendimentos com

atividade de triagem e

armazenamento de resíduos

sólidos classe II, sem licença de

operação, PPCI dos Bombeiros

Militares e Alvará Municipal.

Diante dos fatos constatados foi

confeccionado Termo

Circunstanciado e Notificação

Ambiental nos referidos

empreendimento.

Na manhã do dia, 23/03/21, a equipe da

PATRAM de SÃO JERÔNIMO, realizou operação

referente ao Controle Sustentável dos

Resíduos Sólidos. Foi realizado vistoria no

bairro Industrial, no município de

Charqueadas, sendo constatado crime de

poluição, centro de reciclagem,

classificação/seleção de RSU, oriundo de

coleta seletiva, em desacordo com a Licença

Ambiental. Confeccionado documentações

pertinentes referente ao crime de poluição,

estipulado prazo para organização e limpeza

do local.
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Operação Dragagem irregular
De Areia 
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Na manhã do dia 24/03/21, a equipe da PATRAM de SÃO JERÔNIMO, juntamente com
efetivo do 3º Pelotão de Montenegro e uma equipe de analistas da FEPAM, realizou
Operação Integrada referente a fiscalização de mineração irregular em dragagem de
extração de areia no Rio Jacuí. A Operação ocorreu com intuito de fiscalizar os locais onde
há incidência de crimes de mineração irregular e dragagem de retiradas de areia no Rio
Jacuí, poluição do corpo hídrico da Bacia do Rio Jacuí e demais crimes ambientais. Foram
realizadas fiscalizações em quatro dragas que estavam em operação no leito do Rio Jacuí.
A ação foi acompanhada pelos mestres das embarcações, sendo observado as
documentações referente as dragas, lavra, mestre da embarcação e demais
documentações pertinentes a atividade mineração.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FLORA 
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Na cidade de Rio Pardo Policiais Militares

Ambientais do 2° BABM, no dia 19/03/21

em atendimento de denúncia, deslocou até a

Rua Machado de Assis, na cidade de Pântano

Grande, onde foi vistoriado a residência de

um suspeito de crime contra flora e

beneficiamento de madeira. No local foi

constatado o beneficiamento de madeira de

eucalipto, sem o devido licenciamento

ambiental. Diante dos fatos foi dado voz de

prisão, com direito aos benefícios da lei

9099/95, sendo confeccionado o

BM/MOB/TC, em desfavor do acusado, sendo

a madeira encontrada no local apreendida e

nomeado como Fiel Depositário. Durante a

vistoria foram apreendidas 03 (três)

Motosserras, as quais não possuíam licença

para porte e uso (LPU).

Nesta Terça-feira, dia 23/03/21, uma

equipe de policiais militares do 3° GPMA

de Nonoai, após receber informações

anônimas sobre crime contra a flora,

deslocou até o munícipio de Três

Palmeiras na localidade de Linha Nova e

ao efetuar vistoria na propriedade rural

indicada na denúncia, constatou a

supressão de vegetação nativa, do Bioma

Mata Atlântica em uma área de 0,4 de

hectares. A vegetação atingida é do

estágio inicial e médio de regeneração. O

autor do dano, foi qualificado no Termo

Circunstanciado e responderá na esfera

judicial, visto não possuir a devida licença

do órgão ambiental competente.
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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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Na manhã de sexta-feira dia 19 de
março de 2021, na cidade de Taquara,
uma guarnição do 3º GPMA Taquara,
efetuou averiguação referente a
denúncia de maus tratos a um cavalo
próximo ao antigo Supermercado
Nacional, no local foi constatado que
o animal puxava uma carroça,
estando desnutrido e debilitado, além
de apresentar várias lesões na região
das costelas e patas. Que diante do
fato foi lavrado termo circunstanciado
e o animal apreendido.
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RESGATES  REALIZADOS 
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Na data de 20/03/21, uma

guarnição do 2º BABM, do

município de Santa Maria,

efetuou resgate de uma ave da

espécie coruja buraqueira na

Rua Apóstolo Lucas, em Santa

Maria, sendo a referida ave

entregue no Mantenedouro

São Bráz, posterior a esta

ocorrência, a Guarnição de

serviço deslocou para efetuar

o resgate de um gambá que

estava no muro de uma

residência na Rua André

Marques. O gambá foi

resgatado e devolvido ao seu

habitat natural, pois não se

encontrava machucado.
Na manhã de 21/03/21, a

equipe da PATRAM de SÃO

JERÔNIMO, foi acionada por

um morador da região o

qual havia encontrado um

filhote de coruja branca

ferida. O animal foi

resgatado, sendo conduzido

até a Clínica Veterinária

Toca dos Bichos, no

município de Porto Alegre,

para receber os devidos

cuidados.
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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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