
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, 08 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 AVANTE

COMBATE AO ABIGEATO, OPERAÇÃO INTEGRADA SEGURANÇA ALIMENTAR, OPERAÇÃO

BLASTER e OPERAÇÃO INTEGRADA COM CRBM.
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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 dos Batalhões Ambientais da Brigada Militar em conjunto com

Comandos Regionais de Polícia Ostensiva, Comando Rodoviário da

Brigada Militar (CRBM), Bombeiros Militares, 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 AVANTE combate ao abigeato
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Em 18/06/2021 o Comando Ambiental da Brigada Militar realizou
Operação Integrada com CRPO-SUL, desenvolvendo ações de
patrulhamento, barreira policial e fiscalização de estabelecimentos,
com ênfase no combate ao furto abigeato nos municípios de Pelotas,
Rio Grande e Camaquã.



OPERAÇÃO integrada segurança alimentar
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Em 22/06/2021, Policias Militares do 3º
Batalhão Ambiental de Nonoai, realizaram no
município de Alpestre, operação integrada
"Segurança Alimentar“, conjuntamente com o
Gaeco, Polícia Civil, Inspetoria Veterinária e
Vigilância Sanitária, sendo fiscalizados
empreendimentos que comercializam produtos
alimentícios. Foram apreendidos gêneros
alimentícios sem procedência comprovada e
impróprios para o consumo, totalizando 265 kg,
sendo procedida a devida destruição. Um
empreendimento foi notificado pela vigilância
sanitária devido irregularidades.

Em 22/06/2021, Policias Militares do
Batalhão Ambiental de Nonoai, realizaram
no município de Planalto, operação
integrada "Segurança Alimentar“,
conjuntamente com o Gaeco, Polícia Civil,
Inspetória Veterinária e Vigilância
Sanitária, sendo fiscalizados
empreendimentos que comercializam
produtos alimentícios. Foram apreendidos
gêneros alimentícios sem procedência
comprovada e impróprios para o consumo,
totalizando 550 kg, sendo procedida a
devida destruição. Um empreendimento
foi interditado pela vigilância sanitária
devido irregularidades.



OPERAÇÃO BLASTER
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O COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR por meio das equipes dos 1º, 2º e 3°

BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR, desencadeou a fiscalização nos

empreendimentos que utilizam, armazenam e terceirizam explosivos como objetivo

da extração de minério em todo Estado do Rio Grande do Sul.



OPERAÇÃO integrada com 
cRBM, 9º BPM, 11º BPM e 1º BPCHOQUE   
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Em 20/06/2021, o Comando Ambiental da Brigada Militar juntamente com efetivos do
9°BPM, 11º BPM, 1°BPChoque e CRBM, realizou operação conjunta com a finalidade de
coibir e inibir a ação de indivíduos que realizam assaltos próximos a rodovias na capital
gaúcha. Uma guarnição da PATRAM de Porto Alegre participou de Operação Integrada na
modalidade embarcada, realizando patrulhamento na região das Ilhas do Delta do Rio
Jacuí e junto ao Gasômetro, tendo o serviço transcorrido sem alterações.



OPERAÇÃO INTEGRADA COM 
O    COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 28ª Edição – De 18 a 24 de Junho de 2021                               8

Em 24/06/2021, uma
Guarnição da PATRAM de
Osório, realizou fiscalização
juntamente com efetivo do
Comando Rodoviário da
Brigada Militar, no município
de Capivari do Sul, onde foi
realizado barreira policial e
ações de combate aos crimes
ambientais. No decorrer das
atividades foram abordados
36 veículos, 54 pessoas e
confeccionado 13 Auto de
Infração de Transito, não
sendo constatada
irregularidades ambientais.



OPERAÇÃO INTEGRADA  ágata 
com a marinha do Brasil e IBAMA
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No período de 14/06/2021 a 18/06/2021, o Comando Ambiental da Brigada Militar, participou
da Operação Ágata 2° Trimestre, em conjunto com o Ministério da Defesa, coordenada pelo 5°
Distrito Naval/ Delegacia Fluvial de Uruguaiana, onde foram desenvolvidas atividades de
Policiamento Embarcado nas regiões dos municípios de Uruguaiana e Barra do Quarai,
participaram também da operação o 1° Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira da
Brigada Militar, Policia Civil, Receita Federal e Exército Brasileiro. Foram percorridos cerca de 90
Km de Rios (Uruguai e Quarai), vistoriados acampamentos de pescadores, localizados as
margens dos rios e na região da ilha Brasileira, esta localizada na Tríplice Fronteira(Brasil,
Argentina e Uruguai), sendo abordadas e identificadas embarcações e tripulantes. A presente
Operação tinha como objetivo coibir crimes Transfronteiriços, como contrabando, descaminho,
entre outros, bem como crimes relacionados ao Meio Ambiente.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES  DE MAUS-TRATOS 

A ANIMAIS DOMÉSTICOS
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OCORRÊNCIAS DE MAUS TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS – CÃES e GATOS 

1º BABM 2º BABM 3º BABM Total

BA = 04 BA = 18 BA = 12 BA = 34

COP = 00 COP = 00 COP = 01 COP = 01

DP = 00 DP = 01 DP = 03 DP = 04

Em 22/06/2021 no município de Igrejinha, bairro
Rothmann, em acompanhamento a médica
veterinária da Secretaria do Meio Ambiente desta
cidade, foi efetuada averiguação a denúncia de
maus tratos a cães, sendo constatado maus tratos
a dois cães, um macho e uma fêmea, em visível
estado de desnutrição, amarrados em corrente
curta de aproximadamente um metro, sem água,
alimentação e abrigo. Os animais ainda ficavam
em meio aos seus dejetos. Diante dos fatos a
guarnição deu voz de prisão à tutora dos caninos,
encaminhada ao hospital local para laudo e
posterior a Delegacia. Os caninos foram
apreendidos e deixados com fiel depositário a
própria tutora tendo em vista não ter abrigo por
parte do município de Igrejinha. Em 18/06/2021, Policiais Militares

do 3º Batalhão Ambiental de
Vacaria atendem ocorrência de
maus tratos a animais na cidade de
Vacaria, constatando uma cadela
sem raça definida magra e com um
tumor na barriga, indagando o
responsável se havia levado o
animal para um veterinário, afirmou
que não. O animal foi apreendido e
o responsável apresentado na DP. O
animal foi deixado como fiel
depositário para o devido
tratamento junto a uma ONG.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FLORA
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Em 21/06/2021, Policiais Militares do 3º Batalhão
Ambiental de São José do Ouro em fiscalização de
rotina no interior do município de Cacique Doble,
constataram em uma propriedade rural o corte de 78
árvores nativas em estágio médio e avançado de
regeneração, supressão de vegetação nativa fora de
Área de Preservação Permanente, pertencente ao
Bioma Mata Atlântica. Foram cortadas árvores das
espécies canela, açoita-cavalo, angico, timbó, rabo de
bugio e guajuvira. Diante dos fatos, foi lavrado Termo
Circunstanciado ao responsável pela área o qual
responderá pelo crime ambiental contra a flora.

Em 21/06/2021, uma guarnição da
PATRAM de Montenegro, deslocou até a
Estrada São João, Localidade de Nova
Columbia, município de Bom Princípio,
para atendimento de denúncia de
supressão de vegetação nativa. Foi
constatada a supressão já ocorrida de
vegetação nativa em estágio inicial,
médio e avançado de regeneração do
Bioma mata Atlântica em uma área total
de 2.024,5 m2 sem possuir licença ou
autorização do órgão competente. As
espécies atingidas foram guavirova,
guajuvira, Cambuím, entre outras nativas
da região. Diante dos fatos constatados
foi confeccionado Boletim de Ocorrência
Policial por crime contra a Flora.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO
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Em 24/06/2021, uma guarnição da PATRAM de
Estrela, realizou vistoria em uma propriedade rural
situada na interior do município de Imigrante, em
atenção à denúncia que neste local há atividade de
suinicultura e que estaria sem licença ambiental e
possivelmente causando poluição ambiental. Na
vistoria foi verificado junto ao proprietário que este
possui uma criação de suínos com 230 animais
alojados em uma pocilga e não possuía a devida
licença de operação expedida pelo órgão
competente para atividade e se verificou que foi
aberta uma estrumeira para contenção dos dejetos
de suínos, porém sem impermeabilização. Foi
lavrado Termo Circunstanciado para o responsável e
notificação ambiental para que providencie as
melhorias e junto ao órgão municipal de Imigrante a
devida licença de operação para fins de fazer o
controle ambiental da atividade de suinicultura com
potencial poluidor.

Em 18/06/21 uma guarnição da
PATRAM de Sapucaia do Sul,
realizou fiscalização ambiental na
Rua João Alvicio Mattje, Bairro
Rincão do Cascalho, na cidade de
Portão, no local foi flagrado uma
oficina de motosserras, roçadeiras e
lava jato em plena atividade, sem
licença de operação. Foi lavrado
Termo Circunstanciado e Notificação
Ambiental.



apreensões REALIZADAS
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Em 19/06/2021, policiais Militares do 3º Batalhão
Ambiental de Bento Gonçalves atenderam
denúncia no interior do município de Garibaldi, na
localidade de Linha Marcorama, a qual
mencionava a prática de rinha de galos e criação
ilegal aves silvestres. No local durante as
diligências foi constatado existência de um ringue
para a prática de rinhas de galos, 35 galos da raça
Indio Mura Brasileiro, os quais foram apreendidos
e o proprietário nomeado fiel depositário.
Apreendidos medicamentos diversos, biqueiras,
protetores de esporas e 75 pássaros silvestres,
estes conforme relação passeriformes CTF n°
3767014 val. 31/07/2021. Foi localizada e
apreendida uma espingarda cal .36, pólvora,
chumbo e munições. Diante dos fatos foi dado voz
de prisão ao indivíduo proprietário dos animais e
materiais, posterior o mesmo foi conduzido e
apresentado na delegacia de Bento Gonçalves
para a lavratura da ocorrência policial.

Em 21/06/2021 uma guarnição da PATRAM em
atendimento de denúncia de caça de animais
silvestres, e maus tratos contra cães, realizou
diligência na região Arroio Carvalho no município de
Itati, onde em uma propriedade visualizou um
indivíduo com cães e durante a fiscalização
referente aos maus tratos, que não foi constatado, o
indivíduo ao ser interpelado pela Guarnição,
admitiu que possuía armas ilegais e franqueou a
entrada em sua residência. Durante a busca foram
encontradas duas armas, uma de cal. 36 com 14
munições e outra de cal. 40, bem como ao verificar
o Freezer da residência foi encontrado cerca de dois
quilos de carne de Cutia, animal da fauna nativa.
Diante dos crimes flagrados foi dado voz de prisão
ao indivíduo que foi encaminhado para laudo de
lesões corporais e posteriormente apresentado na
Delegacia de Polícia de Terra de Areia.



RESGATES REALIZADOS
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Em 20/06/2021 uma guarnição da PATRAM de
Porto Alegre realizou o resgate de uma Coruja no
bairro Cristal, no município de Porto Alegre. A
PATRAM foi acionada por populares que
verificaram que um filhote de coruja da espécie
Coruja-orelhuda (Pseudoscops clamator), havia
caído de um ninho. Realizado o resgate e
encaminhado a ave para a Clínica Veterinária Toca
dos Bichos, sede da ONG Voluntários da Fauna,
que possui acordo de cooperação com a Prefeitura
de Porto Alegre para reabilitação e tratamento de
animais silvestres.

Em 24/06/2021, a PATRAM de Porto Alegre,
realizou o resgate de um gavião no Centro
Integrado de Comando e Controle
(CICC/RS), no bairro floresta no município
de Porto Alegre. O animal foi conduzido a
Clínica Veterinária Toca dos Bichos, para
cuidados veterinários e reintegração a
natureza, sendo identificado como gavião
carijó adulto.

Em 22/06/2021 foi entregue na 2º
Companhia Ambiental de Cruz Alta pelo
Corpo de Bombeiros do município, um
animal da fauna silvestre da espécie
Veado Virá (Mazama gouazoupira) o qual
foi resgatado com lesão aparente na
face. Devido ao fato foi lavrado o Termo
de Apreensão e providenciado exame
clínico veterinário e posteriormente será
efetuada sua soltura.



HOMENAGENS

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 28ª Edição – De 18 a 24 de Junho de 2021                               16



CONCLUSÃO
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,

Os integrantes do Comando Ambiental, Comandos Regionais de

Polícia Ostensiva, 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 abigeato, 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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