
       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 LABORATÓRIOS, OPERAÇÃO INTEGRADA COM CRPO-SERRA NO COMBATE A 

ABIGEATO, 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: 
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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 Laboratórios  
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Em 07/06/2021 o Comando Ambiental  da Brigada Militar realizou 
ações de fiscalização em Laboratórios de Análises Físico/Químicas, 
Clínicas, Biológicas e Toxicológicas em todo o Estado do RS, 
totalizando 76 estabelecimentos fiscalizados e 11 Termos 
Circunstanciados  por falta ou descumprimento de licença. 



   OPERAÇÃO  INTEGRADA COM CRPO -SERRA  
COMBATE A ABIGEATO 
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Na noite de 04/06/2021 e madrugada de 05/06/2021, Policiais Militares do 
3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela, realizaram operação de 
combate ao crime de abigeato, com a realização de patrulhamentos e 
barreiras policiais em locais específicos buscando flagrar o crime de 
abigeato e identificar possíveis suspeitos. A ação foi desenvolvida em 
conjunto com guarnições do 1° BPAT Gramado, simultaneamente em três 
municípios da região dos campos de cima da serra.  



   OPERAÇÃO BLASTER 
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O Comando Ambiental da 
Brigada Militar desencadeou 
mais uma etapa da Operação 
Blaster, que tem a finalidade 
de fiscalizar empreendimentos 
que utilizam, armazenam ou 
terceirizam o uso de 
explosivos, para controle e 
combate as irregularidades 
quanto ao uso de explosivos e  
extração de minério irregular, 
bem como os demais crimes 
ambientais, em 11 municípios 
do RS. 



   OPERAÇÃO INTEGRADA com o        
          Comando rodoviário da brigada militar 
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No dia 07/06/2021 Policiais 
Militares do 1º Batalhão 
Ambiental da Brigada Militar 
de Tramandaí, efetuaram 
operação integrada com  
Comando Rodoviário da 
Brigada Militar, realizando 
barreira na Rodovia RSC- 101, 
km 135, no município de 
Capivari do Sul, sendo 
abordados 60 veículos e 75 
pessoas, totalizando 20 
Autos de Infração de Trânsito 
lavrados. Durante a 
fiscalização não foi 
constatado irregularidade 
ambiental. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES  DE MAUS-TRATOS  
A ANIMAIS DOMÉSTICOS 
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Em 09/06/2021, a equipe da PATRAM de 
Estrela,  deslocou até o município de 
Cruzeiro do Sul, para verificar denúncia 
de maus-tratos de animais (cães), sendo 
constatado uma cadela  com 7 filhotes 
em situação de maus-tratos, atestada 
pelo médico veterinário da Secretária 
Municipal do Meio Ambiente. Os cães 
foram recolhidos e encaminhados pela 
secretaria do meio ambiente. Foi dada 
voz de prisão em flagrante ao autor com 
base no Art. 32  § 1º A (Incluído pela Lei 
nº 14.064, de 2020), conduzindo ao 
Hospital São Gabriel Arcanjo para 
boletim de atendimento, em seguida 
Delegacia de Polícia para lavratura do 
Auto de Prisão em flagrante. 

Em 08/06/2021, Policiais Militares do 1º 
Batalhão Ambiental da Brigada Militar de São 
Jerônimo, realizaram vistoria referente a 
denúncia de  maus-tratos a animais no Bairro 
Passo da Cruz, no município de São Jerônimo, 
constatando a necessidade de adequações no 
local, sendo realizada Notificação Ambiental 
para que proprietário melhore a situação do 
local que fica o animal. Após o prazo 
estabelecido a guarnição retornará ao local 
para certificar o cumprimento dos itens 
estipulado na notificação ambiental. 



          
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 09/06/2021, Policiais Militares do 
3º Batalhão Ambiental da Brigada 
Militar constataram em duas 
propriedades no interior de Cândido 
Godói e em três propriedades no 
interior de São Paulo das Missões, 
desmatamento de floresta nativa do 
Bioma Mata Atlântica num total de 
aproximadamente 28.750 metros 
quadrados, sendo uma parte dessa 
área em APP (Área de Preservação 
Permanente) de riachos. Não foram 
apresentadas as licenças para  
supressão de vegetação nativa, 
sendo confeccionado 05 (cinco) 
Comunicação de Ocorrência Policial.  

Em 06/06/2021 Policiais Militares do 3º Batalhão 
Ambiental da Brigada Militar de Vacaria, 
constataram no município de Campestre da Serra o 
corte de vegetação nativa em estágio inicial e médio 
de regeneração em dois locais distintos numa 
propriedade, totalizando dano em 1,68 hectares, foi 
observado através das espécies de vegetação 
remanescentes que foram suprimidas espécies 
como aroeira, bugre, angico e mamica de cadela, 
todas componentes do Bioma Mata Atlântica objeto 
de especial preservação.  O Autor não possuía a 
devida licença florestal para a realização do manejo 
da vegetação nativa, sendo confeccionado 
Comunicação de Ocorrência Policial. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES DE POLUIÇÃO 
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Em 08/06/2021, Policiais Militares do 2° BABM de Cruz Alta, deslocaram até a localidade de 
Linha Raiz, no município de Condor, para realizar vistoria referente ao descarte de resíduos 
sólidos urbanos. No local foi constatado o descarte de resíduos sólidos tais como resto 
vegetal,  resto da construção civil, forro de pvc, lixo doméstico, lâmpada fluorescente, lata tinta, 
pedaço de telha de amianto, isopor, sofá e colchões. Verificado que a atividade estava sendo 
realizada com licenciamento vencido e em desacordo com a mesmo. Confeccionado Termo 
Circunstanciado para a prefeitura municipal de Condor, responsável pelo local e Notificação 
Ambiental para efetuar o recolhimento dos resíduos sólidos e dar destinação correta. 

Em 09/06/2021, na BR 285 Km 197, no município de Lagoa Vermelha, 
Policiais Militares do 3º Batalhão Ambiental de Lagoa Vermelha, realizaram 
vistoria em atendimento a denúncia anônima de depósito irregular de 
materiais recicláveis (tele entulho), sendo constatado o fato realizando 
levantamento ambiental e Comunicação de Ocorrência Policial.  



apreensões REALIZADAS 
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Em 04/06/2021, Policiais Militares do 2° 
Batalhão Ambiental da Brigada Militar, 
do município Santana do Livramento, 
em atividade de patrulhamento, 
abordaram um veículo Toyota Hilux com 
dois indivíduos, sendo flagrado caça de 
perdiz, com cachorro e armas de fogo. 
Foram apresentados os registros das 
armas e autorizações do IBAMA para 
controle de fauna exótica, porém, 
constatado caça de perdizes, sendo 
apreendidas 02 espingardas Cal. 12, 93 
munições de Cal. 12 intactas e 06 
perdizes abatidas. Os indivíduos foram 
conduzidos a DPPA de Santana do 
Livramento  para registro do flagrante, 
por porte ilegal de arma de fogo e caça 
ilegal. 

POLICIAIS MILITARES DO 1° BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR DA CIDADE DE 
PELOTAS REALIZARAM PRISÃO EM FLAGANTE DE DOIS INDÍVIDUOS POR ESTAREM 
CARNEANDO CAVALO NO MUNICÍPIO DE PELOTAS. 
Em 10/06/2021, Policiais Militares do 1º BABM-PELOTAS receberam da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento uma denúncia, referente a indivíduos com uma 
Charrete,  que entraram num campo, levando 04 equinos para abate, deslocando ao local 
localizado no Bairro Fragata, em Pelotas, flagrando os indivíduos carneando  um equino. Foi 
dada voz de prisão aos indivíduos, sendo conduzidos ao HPS, posterior apresentados na 
DPPA para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Foram apreendidos: 01 balança marca 
Crane Scale, 01 gancho, 01 faca de açougue com 13 cm de lâmina, 01 faca de açougue com 
15 cm de lâmina, 01 chaira, 01 Pedra de afiar, 01 machado, 01 celular marca LG, 400Kg de 
carne (cavalo abatido), R$ 1.102,00 em espécie, 01 cavalo Lobuno, 01 cavalo Zaino e dois 
cavalos Gateados.  



apreensões REALIZADAS 
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Em 08/06/2021, Policiais Militares do 1º 
Batalhão Ambiental da Brigada Militar de 
Pelotas, em conjunto com a Polícia Civil e o 
3º Batalhão de Área de Fronteira, 
cumpriram 02 Mandados de Buscas e 
Apreensões no município de Arroio 
Grande, sendo apreendido no primeiro 
local 01 Revólver Cal. 32, 06 Cartuchos cal. 
32, 19 Pássaros Nativos e 12 
Gaiolas/Alçapão. O indivíduo foi conduzido 
preso a Delegacia de Polícia Civil, sendo 
lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. 
No segundo local foram apreendidos 05 
pássaros nativos, 08 gaiolas e 01 
motosserra, sendo confeccionado Termo 
Circunstanciado. As aves foram 
encaminhadas para o Núcleo de 
Reabilitação da Fauna Silvestre - Nurfs no 
município do Capão do Leão. 



          
    RESGATES REALIZADOS 
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Em 09/06/2021 Policiais 
Militares do 1º Batalhão 
Ambiental da Brigada Militar 
de Porto Alegre, deslocaram 
até o Corpo de Bombeiros 
do município de Guaíba e 
realizaram o resgate de dois 
filhotes de Gambás. Os 
animais foram abandonados 
pela mãe após ataque de 
cães, sendo encaminhados 
para o Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (CETAS) 
do IBAMA, para cuidados 
veterinários. 

No dia 07/06/2021 Policiais 
Militares da PATRAM de Torres, 
realizaram o resgate de um 
Tamanduá Mirim no município de 
Dom Pedro de Alcântara, o animal 
foi encontrado por populares 
numa estrada, estando bastante 
machucado e debilitado, sendo 
encaminhado para o Ceclimar para 
cuidados veterinários. 



          
 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 
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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/ 

COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR  
PRESERVANDO E PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE 
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