
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 Políc ia 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 SPARTACUS, OPERAÇÃO PAMPA – I, OPERAÇÃO CONFINAMENTO,

OPERAÇÃO INTEGRADA COM CRBM e OPERAÇÃO INTEGRADA COM CPC/9ºBPM.
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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.

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 24ª Edição – 21 á 27 de Maio de 2021                               2



AÇÕES PREVENTIVAS
No território  Gaúcho 
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OPERAÇÃO SPARTACUS
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De 22/05/2021 a 27/05/2021 o Comando Ambiental da Brigada
Militar em conjunto com Exército Brasileiro e Bombeiros Militares,
realizou a Operação Spartacus, com a finalidade de fiscalização de
produtos controladosem diversos municípiosdo RS.



OPERAÇÃO CONFINAMENTO
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Em 26/05/2021 o Comando
Ambiental desencadeou a
Operação Confinamento em 39
municípios do Estado do Rio
Grande do Sul, realizando ações
de policiamento ambiental de
fiscalização e combate aos
crimes ambientais com ênfase na
fiscalização em
empreendimentos que criam
animais em confinamento.



OPERAÇÃO PAMPA - I
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em conjunto com SEMA/FEPAM nos municípios de Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Canguçu,

De 25/05/2021 a 27/05/2021
foram realizadas operações em
conjunto com SEMA/FEPAM nos
municípios de Caçapava do Sul,
Lavras do Sul, Canguçu, Pelotas,
Pinheiro Machado, Herval,
Piratini, Garruchos, Maçambara,
Alegrete, Rosário do Sul e Dom
Pedrito, com ações de
fiscalização e combate e aos
crimes ambientais, com foco
principal nas intervenções em
Áreas de Preservação
Permanente (APP) e supressões
irregulares de vegetação nativa
do Bioma Pampa.

em conjunto com SEMA/FEPAM nos municípios de Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Canguçu,em conjunto com SEMA/FEPAM nos municípios de Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Canguçu,em conjunto com SEMA/FEPAM nos municípios de Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Canguçu,em conjunto com SEMA/FEPAM nos municípios de Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Canguçu,



OPERAÇÃO INTEGRADA com o       
Comando rodoviário da brigada militar
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Em 26/05/2021, uma guarnição
do 1º BABM de Tramandaí
realizou operação em apoio ao
efetivo do CRBM, na cidade de
Capivari do Sul.
A ação conjunta visava combater
e fiscalizar crimes ambientais e
demais crimes com foco na ação
de barreiras policiais em pontos
estratégicos. Durante a operação
integrada foram abordados 38
veículos e 87 pessoas.
Confeccionados 13 AITs pelo
efetivo do CRBM.



OPERAÇÃO INTEGRADA 
com o  9º BPM/CPC
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Em 27/05/2021 uma equipe do 1º
BABM de Porto Alegre, 9º BPM/CPC,
Bombeiros Militares, EPTC, SMDE e
Guarda Municipal efetuaram a
operação integrada no Bairro
Floresta, em Porto Alegre. A
operação teve como objetivo a
fiscalização de depósitos de
produtos recicláveis irregulares e
possíveis ponto de recebimento de
cabos telefônicos e fios de cobre
oriundos de furto. Foram vistoriados
04 (quatro) estabelecimentos,
sendo constatado que todos
estavam exercendo a atividade sem
a devida regularização do órgão
ambiental competente. Foram
lavrados termos circunstanciados
aos responsáveis.



recuperação de veículo roubado
E apreensão DE arma de fogo
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Em 22/05/2021, na Rua Pinto Bandeira,
Bairro Burgo, em Bento Gonçalves, durante
operação conjunta com a Secretaria
Municipal de Segurança Pública e
Secretaria de Meio Ambiente, a guarnição
de serviço do 3º Pelotão Ambiental de
Bento Gonçalves, via rádio, tomou
conhecimento de uma ocorrência de roubo
de veículo ocorrida no município de
Garibaldi, em que os suspeitos estariam
nas proximidades de onde se encontrava a
guarnição, sendo avistado em seguida o
veículo Toyota Corolla roubado, tendo a
guarnição realizado acompanhamento e
logrado êxito na abordagem, realizando a
prisão dos suspeitos. Além da situação de
roubo do veículo, durante busca pessoal
aos indivíduos, foi encontrado uma arma
de fogo, revolver Taurus calibre 38, sem
numeração e com 05 munições intactas na
cintura de um dos indivíduos, bem como
uma faca de marca Alpha Metal e um
celular marca Samsung no interior do
veículo. Os suspeitos resistiram a
abordagem e a prisão, sendo necessário o
uso moderado da força e uso excepcional
de algemas para segurança da equipe e
dos próprios suspeitos. Os indivíduos
foram encaminhados ao atendimento
médico na UPA e posteriormente para a
DPPA de Bento Gonçalves, onde também
compareceu a vítima, momento em que
reconheceu os suspeitos como os
indivíduos que realizaram o roubo. Diante
dos fatos foi realizado auto de prisão em
flagrante.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Em 21/05/2021, no município de Igrejinha
na Estrada Voluntária Baixa, Zona rural, foi
constatado juntamente com a veterinária
Andrea, no pátio de uma residência a
confirmação de maus tratos de 10 (dez)
cães, os quais apresentavam baixo escore
corporal por desnutrição, caquexia, sarna e
dermatites, além de estarem sob
intempéries e em ambiente insalubre em
meio aos seus dejetos. Diante do fato foi
lavrado a comunicação da ocorrência,
devido o proprietário estar ausente no
local, e os animais encaminhados para
adoção mediante termo de apreensão e fiel
depositário.

Em 25/05/2021, uma guarnição do 1º
BABM Tramandai realizou
patrulhamento junto a orla marítima
do município de Imbé, para coibir
crimes ambientais, principalmente
crimes relacionados a pesca predatória.
Foram abordados 08 pescadores
fazendo uso de rede de caceio, sendo
que destes, 02 não possuíam carteira
de pescador profissional e 01 fazia uso
de rede em área de surf. Após contato
com a Polícia Civil de Imbé foi
confeccionado COP no local e
apreensão da rede de pesca.



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 26/05/2021 no município de
Taquara, foi lavrado Boletim de
Ocorrência Policial referente à
denúncia de crime ambiental de
destruição de vegetação nativa na
localidade de Santa Cruz da
Concórdia, onde foi constatada a
destruição de várias espécies nativas
em estágio médio e avançado de
regeneração, com uso de máquina
(trator de esteira) em
aproximadamente 2,7 hectares.

Em 26/05/2021, a guarnição do 3° BABM de
Nonoai, no interior do município de Trindade do
Sul flagrou ocorrência de desmatamento de
vegetação nativa do bioma mata atlântica,
árvores dos estágios inicial e médio de
regeneração em área de preservação
permanente (APP). O dano atingiu uma área de
9.000 metros quadrados. No local estavam os
operadores de máquinas e o proprietário da
área do dano. Diante dos fatos foi dado voz de
prisão aos autores e conduzidos até a Delegacia
de Polícia de Nonoai. Foram apreendidas as
máquinas, motosserra, facões e madeiras
oriundas da atividade ilegal.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO
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Em 27/05/2021 no município de Três
Coroas, foi confeccionado Boletim de
Ocorrência Policial e Notificação
Ambiental ao responsável por efetuar
descarte de resíduos sólidos na faixa de
domínio do DAER sem prévia
autorização do órgão competente, sendo
que após o registro do Boletim foi
efetuada a remoção dos resíduos, os
quais deverão ser destinados a local
correto com a devida comprovação.

Em 27/05/2021 a equipe do 1º BABM de SÃO
JERÔNIMO, realizou averiguação de denúncia
de crime de poluição ambiental na cidade de
São Jerônimo, verificando tratar-se de
propriedade particular onde foram
depositadas diversas cargas de resíduos
sólidos urbanos, com a finalidade de
aterramento do local. Foram identificados
materiais como restos de construções, galhos,
madeiras e plásticos, depositados através de
caminhão. O proprietário não se fez presente,
sendo identificado posteriormente e lavrado
Boletim de Comunicação de Ocorrência
Policial.



RESGATES REALIZADOS
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Em 21/05/2021, uma guarnição do 3º
BABM de Três Passos, realizou o
salvamento de um filhote de Gato do
Mato Maracajá em rodovia no interior
do município de Campo Novo, onde a
mãe do filhote foi vítima de
atropelamento, o animal foi
encaminhado ao criadouro
conservacionista São Braz no município
de Santa Maria.

Em 23/05/2021 a Guarnição do 1º
BABM de Osório, deslocou até a ERS
389 KM 20, no Condomínio Dos
Passos, a fim de efetuar a captura de
um jacaré. O animal próximo a
portaria, onde após a captura foi solto
na Lagoa do Palmital, pois o filhote de
jacaré aparentava boas condições para
reintrodução ao seu habitat natural.

Em 22/05/2021 uma equipe do 1º BABM
de Porto Alegre efetuou o resgate de um
Gambá no bairro Floresta. A guarnição
constatou o animal no pátio dos fundos
de um estabelecimento comercial,
resgatando e encaminhando o animal à
Toca dos Bichos para avaliação
veterinária.



CONCLUSÃO
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,

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, 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

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 24ª Edição – 21 á 27 de Maio de 2021                               16

,

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.

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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