
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 INTEGRADA–FISCALIZAÇÃO DE RECICLAGENS, OPERAÇÃO

BLASTER, OPERAÇÃO INTEGRADA COM O COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA

MILITAR E OPERAÇÃO SEGURANÇAALIMENTAR.
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BRIGADA MILITAR – A FORÇA DA COMUNIDADE
O Trabalho Perfeito é Servir



ESTRUTURA DO COMANDO AMBIENTAL
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Comandante do CABM

Ten Cel QOEM - Vladimir Luís Silva da Rosa

Chefe do Estado-Maior do CABM

Maj QOEM - Samaroni Teixeira Zappe

Rua João Moreira Maciel, nº 370, Bairro Marcílio Dias – Porto Alegre/RS

SEDE DO COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR
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Comandante do 2º BABM SEDE do 2º BABM

Major QOEM Clademir Machado Flores
R. Antônio Gonçalves do Amaral, nº 1100, Bairro São

José – Santa Maria/RS

Comandante do 3º BABM SEDE do 3º BABM

R. Sgt Jerônimo Airton B. dos Santos, nº 123, B. Lucas 
Araújo – Passo Fundo/RS Maj QOEM Laudemir da Rosa Gomes

ESTRUTURA DO COMANDO AMBIENTAL

Cap QOEM - Rogério Silva dos Santos

Comandante do 1º BABM

Rua João Moreira Maciel, nº 370, Bairro Marcílio Dias

– Porto Alegre/RS

SEDE do 1º BABM



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 05 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 INTEGRADA - FISCALIZAÇÃO A 
ESTABELECIMENTOS DE RECICLAGEM
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Nesta segunda-feira
12/07/2021, a PATRAM de
Porto Alegre, em operação
conjunta com o 21° BPM,
SEÇÃO DE CÃES DE GUERRA
DO BPCHOQUE, BATALHÃO DE
AVIAÇÃO, BOMBEIROS,
POLÍCIA CÍVIL, GUARDA
MUNICIPAL, CEEE e DEMAE,
realizam fiscalização em
reciclagens no bairro da
Restinga, no município de
Porto Alegre. A PATRAM,
juntamente com os demais
órgãos fizeram a inspeção em
três estabelecimentos de
reciclagem de resíduos
sólidos. Os estabelecimentos
não apresentaram licença
sendo confeccionados Termos
Circunstanciados por crime
de poluição.



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 COMANDO                           
RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR E 

COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO  
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Na tarde do dia 13/07/2021, uma guarnição da PATRAM de Porto
Alegre realizou Operação com Barreira Policial na RS 020, no município
de Gravataí. A PATRAM, juntamente com efetivo do Comando
Rodoviário da Brigada Militar e uma guarnição do Comando de
Policiamento Metropolitano, representado pelo 17°BPM, abordaram
diversos automóveis, revistando os mesmos e identificando seus
condutores e passageiros. Além de ações de trânsito foram executadas
ações de policiamento ambiental de combate e fiscalização aos crimes
ambientais, tendo como foco a ação de Barreiras Policiais para tal,
transcorrendo o serviço sem alterações.



Operação INTEGRADA 
SEGURANÇA ALIMENTAR
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No dia 14/07/2021, uma equipe do 2°

Batalhão Ambiental da Brigada Militar de São

Gabriel, realizou a Operação Integrada

Segurança Alimentar: “Combate ao crime

contra as relações de Consumo, com foco

em ações de fiscalização a

estabelecimentos comerciais”, em

conjunto com Ministério Público do Estado

do RS, GAECO, Secretaria Estadual de Saúde,

Vigilância Sanitária Estadual e Municipal,

SEAPDR e DECOM, no município de São

Gabriel. Foram fiscalizados 03

estabelecimentos comerciais, sendo

um atuado por não ter Licença de

Operação do órgão competente,

apreendidos pela Vigilância Sanitária

Municipal 940 kg de carnes de diversas

espécies e derivados que foram doadas

ao Mantenedouro da Fauna São Braz

para alimentação animal.



OPERAÇÃO INTEGRADA COM o comando
Rodoviário da brigada militar
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Na manhã do dia 14/07/2021, uma
guarnição da PATRAM de
Montenegro, em cumprimento
Ordem de Serviço, realizou a
operação integrada apoio ao
Comando Rodoviário da Brigada
Militar (CRBM). A fiscalização
ocorreu no municípios de
Montenegro e Portão, sendo
realizadas barreiras policiais e
fiscalização aos crimes ambientais
bem como outros crimes em pontos
estratégicos na RS. A operação
totalizou 71 pessoas identificadas e
49 veículos fiscalizados.



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 = 16 BA = 14 BA = 05 BA = 32

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

DP = 01 DP = 01 DP = 01 DP = 03

Em 14/07/2021, foi efetuado fiscalização

pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada

Militar de Passo Fundo, em Operação

realizada referente a maus-tratos a animais,

com apoio de agentes da Secretaria

Municipal do Meio Ambiente (SMAM),

sendo constatado na residência de uma

cidadã, a existência de uma cadela da raça

Dálmata em situação de maus-tratos

devido a um tumor localizado na região

das glândulas mamária. Também foram

localizados 08 (oito) pássaros silvestres em

cativeiro, sendo: três canários da terra,

um azulão, uma moreta, dois trinca ferro

e um sargento. A proprietária foi conduzida

a DPPA para lavratura da ocorrência.
Em 14/07/2021, o 3º Batalhão

Ambiental da Brigada Militar de Passo

Fundo prestou apoio aos agentes da

Secretaria Municipal do Meio

Ambiente em denúncia de maus tratos

a cão, sendo constatado na propriedade

de uma senhora a existência de um cão

da raça pitbull de responsabilidade de

outro individuo, sendo lavrado

notificação pela agente da SMAM,

para manter o local limpo e melhorar as

condições de segurança, com água e

comida.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Em 12/07/2021, uma guarnição do 2° BABM, do
município de Bagé, efetuou atendimento de
denúncia de maus tratos de galos combatente
Mura, no Bairro Castro Alves, em Bagé, sendo
contatado no local 45 aves da espécime
combatente/mura (34 galos e 11 galinhas), 19
gaiolas de metal, 01 tambor, 01 balança de
precisão, 02 bolsas de transporte de galos, 01
relógio marca tempo, 02 biqueiras de borracha,
04 protetores de pua e 01 avental de couro, as
aves apresentavam machucados e feridas com
falta de higienização, além de estarem em local
insalubre e inapropriado, sem água e comida,
situação atestada por médica veterinária. No local
havia arena para a realização de rinhas de galos,
bem como objetos para tal fim, o autor foi
autuado pelo art 32 da lei Federal 9.605/98.

Em 15/07/2021, uma guarnição da PATRAM
de Caxias do Sul em atendimento a
solicitação do Ministério Público, deslocou
até o bairro Pedâncino, em Caxias do Sul,
com a finalidade de averiguar denúncia de
prática de rinha de galos. No local durante
as diligências foi constatado existência de
um ringue para a prática de rinhas, 71 galos
da raça índio mura Brasileiro, os quais foram
apreendidos e o tutor dos mesmos
nomeado fiel depositário, além de
medicamentos de uso veterinário diversos,
biqueiras, protetores de esporas, 06
carcaças de aves silvestres e 01 carabina de
pressão. O autor foi preso e responderá por
crime ambiental.



Na segunda-feira 12/07/2021, uma guarnição da
PATRAM de Nonoai, deslocou até a Linha Bom Retiro
no interior do município de Rio dos índios, onde
constatou intervenção em Área de Preservação
Permanente (APP), com utilização de uma máquina
retroescavadeira em área de banhado, onde estava
sendo efetuado drenagem com pedras existentes na
propriedade. Também ficou constatado o uso
irregular do fogo, vindo a queimar toda a vegetação
característica do manancial, além do corte de 05
(cinco) árvores nativas do estágio avançado de
regeneração, do Bioma Mata Atlântica. Diante dos
fatos, o operador da máquina e o proprietário do
local foram conduzidos até a Delegacia de Polícia. A
máquina foi apreendida e encontra-se no depósito
judicial à disposição da justiça.

Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA fLORA
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No dia 13/07/2021, a PATRAM de Canela realizou a
prisão por crime contra a flora, na área urbana do
município de Gramado. A ação ocorreu em
atendimento de denúncia, onde foi constatado a
supressão de vegetação nativa, aterramento de
área de preservação permanente e roçada de sub-
bosque, para construção de uma edificação. Foi
apresentado licença ambiental, que após análise,
fora verificado a omissão de dados de Área de
Preservação Permanente e descumprimento de
itens do alvará de licenciamento. No local
compareceram os fiscais municipais, que
suspenderam a obra até a regularização. Foram
apreendidos um caminhão caçamba, uma
escavadeira hidráulica e o alvará de Licenciamento
de Serviços Ambientais . Os infratores foram presos
em flagrante delito, sendo encaminhados ao
Hospital de Gramado e posterior apresentados na
Delegacia de Polícia de Gramado.0



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO
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Na manhã do dia 12/07/2021, uma
guarnição do 2° BABM, do município de
Alegrete, efetuou fiscalização num
empreendimento que exerce atividade de
reciclagem. No local foi constatado que
exerce suas atividades sem possuir o
devido licenciamento e não observa as
normas ambientais, estando os diversos
materiais (sucata automotiva, pneus
inservíveis, materiais ferrosos, eletrônicos,
eletroeletrônicos, plásticos, embalagens e
demais reciclados) dispostos a céu aberto
em contato direto com solo permeável.
Diante do fato foi confeccionado termo
circunstanciado em desfavor do autor
responsável.Na manhã desta quinta-feira dia

15/07/2021, a guarnição de
serviço da PATRAM Santiago, em
atendimento a denúncia de
serralheria irregular no Bairro
Pompeu, no município de
Santiago, realizou fiscalização
constatando que o
empreendimento opera sem a
documentação pertinente e
realizando serviços de pintura de
forma irregular na área externa.,
sendo confeccionado Termo
Circunstanciado para o
proprietário.



apreensões REALIZADAS
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Na manhã do dia 13/07/2021, a guarnição
da PATRAM de Vacaria deslocou até o
interior do município de Campestre da
Serra, para verificar denúncia, sendo
constatado o corte de alguns Pinheiros
Araucária realizado mediante alvará para
manejo florestal municipal. Verificado
que o proprietário possuía 01 espingarda
cal. 16 sem numeração aparente e
desmuniciada, dizendo que pertencia a
seu avô, não tendo documentação dela.
Diante disto, foi dado voz de prisão ao
cidadão e conduzido sem uso de algemas
até a Delegacia de Polícia em Vacaria.

Na tarde do dia 13/07/2021, uma
guarnição da PATRAM de São José do
Ouro durante patrulhamento no interior
do município de São João da Urtiga,
flagrou um cidadão caminhando na
Estrada Municipal portando 01
espingarda calibre 36, marca Rossi,
municiada com um cartucho intacto. Ao
ser abordado, o individuo alegou que a
arma pertencia a seu pai e que ele tinha
registro, mas não sabia onde estava esse
registro. Foi dado voz de prisão e o
suspeito foi conduzido preso a Delegacia
de Polícia de Sananduva para ser
efetuado o flagrante.



apreensões REALIZADAS
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Na madrugada do dia 16/07/1021, a
guarnição do 3 º Batalhão Ambiental da
Brigada Militar de Canela, em operação
conjunta, em barreira policial na localidade
de Contrato, interior do município de São
Francisco de Paula, a fim de coibir crime de
abigeato, abordou um veículo e durante
revista veicular foi flagrado no banco
traseiro do automóvel uma pistola, PT 58 HC
Plus, cal .380, municiada e carregada. O
armamento possui registro, porém o
indivíduo não dispunha do porte ou guia de
tráfico. 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 de Taquara, .

Na tarde do dia 15/07/2021, a guarnição
da PATRAM de Nonoai, foram solicitados
para apoiar as equipes de policiais civis da
Delegacia de Polícia de Nonoai, em uma
operação para efetuar cumprimento de
mandado de prisão. De pronto a equipe se
juntou aos agentes, sendo deslocado até a
Linha Olhos d'água onde realizaram a
prisão de dois indivíduos, sendo que um
possuía mandado de prisão. Na casa onde
os elementos estavam homiziados
também foi encontrado uma arma de fogo
calibre 32, quatro munições intactas
calibre 32 e certa quantia de substancia
similar à maconha. Diante dos fatos os
indivíduos foram encaminhados para
exame de corpo de delito e posterior para
a Delegacia de Polícia para confeccionar
registro da ocorrência.



RESGATES REALIZADOS
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Na manhã desta quarta-feira, dia
14/07/2021, uma guarnição do 2° BABM,
do município de Alegrete deslocou até
localidade Mariano Pinto, onde efetuou
o resgate de um corujão orelhudo (bubo
virginianus) que se encontrava com uma
das asas ferida. No local foi feito contato
com a proprietária da chácara, que
informou ter encontrado a ave ferida no
campo. O animal foi recolhido e
encaminhado a Clínica Veterinária para
ser tratado.

Na manhã do dia
15/07/2021, uma guarnição
da PATRAM de Sapucaia do
Sul, realizou o resgate de
uma tartaruga-tigre-d 'água,
a mesma foi encontrada em
uma residência no bairro São
Borja, município de São
Leopoldo. O animal foi
encaminhado ao
CETAS/IBAMA.



HOMENAGENS
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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
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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 5 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/

COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR 
PRESERVANDO E PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE
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