
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 MADEREIRAS E SERRALHERIAS, OPERAÇÃO

ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ E OPERAÇÃO

BLASTER.
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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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Comando Ambiental da Brigada Militar 
Deseja um feliz aniversário 

a capital gaúcha
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AÇÕES PREVENTIVAS
No território  Gaúcho 
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Operação Serralherias e Madeireiras 
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No dia 26/03/21, uma Guarnição do

Grupo de Policiamento Militar Ambiental

de Vacaria, deslocou até uma Serraria

na localidade de Capela São Sebastião

de Monte Alegre dos Campos, verificando

que desenvolve suas atividades sem

estar devidamente licenciado, sem ter

Licença de Operação e nem a Certidão

de Registro no Cadastro Florestal. Diante

dos fatos foi confeccionada a

documentação pertinente.

Nesta segunda-feira dia 29/03/21,

Policiais Militares Ambientais do

3°BABM, realizam fiscalizações com

intuito de coibir crimes de natureza

ambiental através das atividades

potencialmente poluidoras provenientes

de empresas que executam

desdobramentos de madeiras. Durante a

operação, foram fiscalizados 04

empresas que possuíam atividades de

desdobramentos e beneficiamentos de

madeiras e empreendimentos com

fabricação de estruturas metálicas,

ambas operavam dentro das normas

ambientais com os devidos

licenciamentos ambientais nas cidades

de Santa Rosa, Tuparendi, Tucunduva e

Horizontina.
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OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS 
LAGO GUAÍBA E DELTA DO JACUÍ
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Na tarde de domingo dia 28/03/21, as equipes do 1° BABM e 9° BPM 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 e Praia do Paquetá. Foram 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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Operação blaster

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 15ª Edição – 26 de março à 01 de abril de 2021                               7

3º BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA

MILITAR REALIZA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA

TRANSPORTADORA DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS

Na manhã de sexta-feira dia 26/03/21, nas

proximidades da RS-444, Vale dos Vinhedos,

Bento Gonçalves, RS, a guarnição de serviço

do 3º Grupo de Policiamento Ambiental de

Bento Gonçalves, realizou abordagem de

veiculo de transporte de carga perigosa em

posse de carga explosiva para executar

serviço de detonação, não sendo constatado

nada de irregular.

Nesta quarta-feira dia 31/03/21, em

cumprimento a Operação BLASTER,

Fiscalização de Pedreiras e Combate aos

crimes com uso de explosivos no Estado

do Rio Grande do Sul, a guarnição do

1°GPA/1ºPEL/3ªCIA/3BABM, realizou

vistoria em um empreendimento no

interior do município de Tucunduva,

onde efetuou contato com o responsável

da empresa. Constatada atividade de

lavra de rocha para uso imediato na

construção civil, fora da APP, havendo

paiol de explosivos, sendo a detonação

realizada por empresa terceirizada. O

empreendimento opera sob LO da SMAM

MUNICIPAL. No ato da fiscalizatório não

foi constatado nenhuma irregularidade.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES de poluição
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Na tarde de 26/03/21, uma equipe da PATRAM de Sapucaia do Sul acompanhada da SMAM e a Força Tática do 33ºBPM,

realizou fiscalização ambiental em uma Área de APP próxima ao Rio dos Sinos, no bairro Fortuna em Sapucaia do Sul.

No local já foram confeccionados vários Termos Circunstanciados e Comunicações de Ocorrência Policial, segundo

denúncia recebida dias atrás uma caminhonete preta tripulada por quatro indivíduos armados escoltavam o descarte e

aterro irregular no local. Na data de hoje a guarnição compareceu novamente ao local constatando uma cerca de

madeira medindo aproximadamente 100 metros, sendo localizado o proprietário, informado o mesmo sobre a

irregularidade da cerca por ser em uma área de preservação permanente, o mesmo efetuou a derrubada da cerca e se

comprometeu em dar a devida destinação dos materiais utilizados. O secretário municipal do meio ambiente se fez

presente verificando o dano ambiental da área, o proprietário do local assinou Termo Circunstanciado pelo crime de

poluição ambiental. Ainda no local, em área limítrofe, a guarnição constatou um ferro velho, de propriedade do mesmo

indivíduo, funcionando sem a devida Licença de Operação e com resíduos líquidos armazenados em desacordo com as

normas técnicas, o proprietário novamente assinou outro Termo Circunstanciado por crime ambiental.

POLICIAIS MILITARES DO 2º BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA

MILITAR DA CIDADE DE CRUZ ALTA FISCALIZAM EMPREENDIMENTO COM

DEPÓSITO IRREGULAR DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICO.

Em 30 de Março de 2021, em atenção a denúncia anônima de

depósito irregular de embalagens de agrotóxicos uma patrulha do

2° BABM de Cruz Alta, deslocou até a Rua Marechal Floriano, bairro

Penha no Município de Cruz Alta, onde no local foi flagrada uma

empresa de reciclagem operando sem a devida Licença do órgão

ambiental ompetente para tal atividade. A empresa trabalha com a

reciclagem de resíduos plásticos e a venda de vidros em geral. Foi

feito contato com o proprietário da empresa o qual acompanhou a

fiscalização. Durante a vistoria no interior da mesma, mais

precisamente no pátio a céu aberto, foi constatado centenas de

embalagens vazias de agrotóxicos, depositadas em big bags e

soltas, sendo contabilizadas um total 3.732 unidades. Devido a

reciclagem não possuir LO para seu funcionamento foi

confeccionado termo circunstanciado, bem como Notificação

Ambiental para a imediata destinação correta das embalagens e

sua comprovação devido estarem armazenadas fora das normas

vigentes e em local impróprio.
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FLORA 
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Nesta quinta, a Guarnição do 2°GPA

de Frederico Westphalen composta

pelos Sd Azevedo e Sd Berlezi, em

atendimento de denúncia anônima,

deslocou até a Linha Getúlio Vargas,

interior Município de Frederico

Westphalen, constatou na

propriedade a supressão de vegetação

nativa em 3.5 hectares, sem

autorização do órgão ambiental

competente, o dano foi realizado com

auxilio de máquinas pesada, atingindo

vegetação das espécies de canela preta,

guajuvira, alecrim, angico, açoita

cavalo entre outras.

No dia 29/03/21, uma guarnição do 1º

BABM, da cidade de Estrela realizou vistoria

no município de Marques de Souza, em

atenção à denúncia recebida pela FEPAM

referente à supressão de vegetação nativa

através de mecanização, sendo que no local

foi realizado o corte de 04 araucárias e foram

encontradas aproximadamente 50 toras de

araucárias estaleiradas ao lado de uma

estrada. Feito contato na prefeitura

municipal de Marques de Souza e conforme

alvará de licença florestal da DEMMA,

constatado que a licença para manejo da

vegetação não contempla a supressão de

araucárias, descumprindo a licença florestal

e sendo realizado boletim de ocorrência

policial.
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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 tarde desta sexta-feira dia 26/03/21, uma guarnição da

2ª Cia de Polícia Militar Ambiental de Caxias do Sul em

conjunto com a SEMMA no atendimento a denúncia sobre um

cão pitbull em situação de maus-tratos, constatou a

existência de 01 (um) cão de porte pequeno (filhote) da raça

Pitbull, no interior de uma residência, sem acesso a água e

alimentação, apresentando visíveis sinais de desnutrição

(costelas, vértebras e osso pélvico visíveis), muito arredio,

apresentando também lesões em ambas as orelhas

(hematomas no pavilhão auricular). Diante da veracidades

dos fatos descritos na denúncia, o animal foi abrigado no

canil municipal conforme termo de recolhimento n° 550

(SEMMA). O tutor do animal foi conduzido e apresentado na

DP de Caxias do Sul para providências cabíveis.

Na manhã do dia 30/03/21, a equipe da

PATRAM de São Jerônimo, foi acionada

para atendimento de ocorrência de

maus tratos no município. Ao chegar no

local, visualizou uma égua debilitada,

caída no chão. Segundo relato de

moradores a mesma foi abandonada no

local. A égua foi apreendida, entregue à

Coordenadoria Animal do município de

São Jerônimo, que ficou como fiel

depositário. O médico veterinário da

prefeitura compareceu no local, avaliou

o animal. Foi confeccionado

documentação pertinente ao crime de

maus tratos.
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apreensão de 
pescado irregular
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Na manhã do dia 26/03/21, a

guarnição da Patram de Osório, em

patrulhamento ambiental na RSC 101, n°

3950, em Mostardas, avistou um veículo

Fiat Ducato branco em deslocamento a

Osório, devido essa estrada ser rota de

transporte irregular de pescado, o

veiculo foi abordado e no seu interior

localizado 80 caixas plásticas contendo

Camarão in natura, perguntado ao

motorista a origem e nota fiscal do

produto, informou que não possuía nota

com ele e iria solicitar via celular, logo

em seguida ele recebeu via WhatsApp

uma nota com data anterior. Diante dos

fatos foi realizado contato com IBAMA,

enviando a referida nota recebida

virtualmente pra análise e constatado

que o transportador estava irregular,

sendo apreendido todo o pescado

totalizando quantia de 1.700 kg de

camarão rosa (Farfantepenaeus), que foi

doado ao programa Mesa Brasil do Sesc

e entidades cadastradas. Foi lavrado

Auto de Infração pelo IBAMA no valor de

55.700, 00 ( Cinquenta e cinco mil e

setecentos reais.)



Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar – RS

Apreensão de Armamento
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Na manhã de sexta-feira 26/03/21, uma guarnição da 2ª Cia de
Polícia Militar Ambiental de Caxias do Sul, em atendimento a
denúncia de criação irregular de fauna silvestre, deslocou até a
cidade de Flores da Cunha, onde no local da fiscalização restou
constatado a existência de 10 exemplares da fauna silvestre,
sem anilhas de identificação, licença ou autorização do órgão
ambiental competente, durante as diligências foram localizadas
também duas espingardas. diante dos fatos foi dado voz de
prisão ao indivíduo o qual foi conduzido e apresentado
juntamente com os materiais apreendidos na DP de Flores da
Cunha.

MATERIAL APREENDIDO 

➢ 01 espingarda cal. 28 marca Boito.

➢ 01 espingarda de pressão 5.5, fabricação RPC

importado por CBC.

➢ 10 exemplares de aves silvestres, 02 trinca-ferro,

02 Azulões, 03 celeirinhos e 03 Pintassilgos.

➢ 10 gaiolas.

➢ 01 armadilha para captura de aves.

No dia de 30/03/2021,

uma guarnição do 1º

BABM, da cidade de

Tramandaí, juntamente

com o efetivo da força

tática do CRBM,

realizaram barreira no

município de Capivari do

Sul, abordando um

veículo, sendo localizado

no automóvel um pote

com diversas munições de

arma de fogo: (12)

cartuchos intactos calibre

12, (03) cartuchos

intactos calibre 16 e (01)

cartucho calibre 32. A

parte envolvida foi

encaminhado a UPA para

laudo médico e delegacia

para lavrar o flagrante.

No dia 30/03/21, uma guarnição

do 1º BABM, da cidade de

Tramandaí, juntamente com o

efetivo da força tática do CRBM,

executaram o serviço de barreira

policial no município de Capivari

do sul. Foi abordado uma

caminhonete, com

aproximadamente 100 kg de

pescados diversos ( tainha,

camarão e filé) e no interior do

veículo atrás do banco foi

encontrada uma espingarda

calibre 22 e 33 munições intactas.

As partes envolvidas foram

encaminhados a UPA para laudo

médico e posterior para delegacia,

com o propósito de lavrar o

flagrante. Os pescados foram

doados para o programa desafio

jovem ( gideões).
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RESGATES  REALIZADOS 
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Na tarde desta segunda-feira dia 29/03/21, O 3º
Batalhão de Polícia Militar Ambiental da cidade
de Carazinho em atendimento a solicitação de
populares, deslocou até o Município de Chapada
onde realizou o resgate de uma ave de rapina do
tipo “Gavião Carijó” que foi encontrado com uma
asa quebrada em uma revenda de veículos. O
animal resgatado e encaminhado ao Hospital
Veterinário da Universidade de Passo Fundo
onde será tratado e readaptado a vida silvestre.

Na tarde desta terça-feira dia 30/03/21, uma
equipe da PATRAM de Porto Alegre realizou o
resgate de um ave da espécie quero-quero
(Vanellus chilensis), no bairro Santa Cecília, no
município de Viamão. Em resposta a solicitação da
comunidade, que encontrou a ave ferida nas
proximidades de uma área verde, a guarnição
realizou o resgate do animal, encaminhando a
Clínica Veterinária Toca dos Bichos aos cuidados de
médicos veterinários e biólogos da ONG
Voluntários da Fauna, em Porto Alegre.

Na manhã desta quarta-feira dia 31/03/21, uma
equipe da PATRAM de São Jerônimo realizou o
resgate de um ave da espécie soco-boi
(Tigrisoma lineatum), no bairro Fátima, no
município de São Jerônimo. Em resposta a
solicitação de populares, que encontraram a
ave debilitada nas proximidades de uma
residência, a guarnição deslocou até o local e
realizou o resgate do animal. O animal foi
encaminhado a Clínica Veterinária Toca dos
Bichos aos cuidados de médicos veterinários e
biólogos da ONG Voluntários da Fauna, em
Porto Alegre.
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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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