
       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 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, OPERAÇÃO CONJUNTA COM A 

SEAPPA, OPERAÇÃO CONJUNTA COM A POLICIA CIVIL 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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Neste informativo o Comando Ambiental da Brigada Militar 

demonstrará o resultado dos 7 Dias  de Operações Integradas, 

através de seus Batalhões de Polícia Militar Ambiental em conjunto 

com Comandos Regionais de Polícia Ostensiva, Comando Rodoviário 

da Brigada Militar (CRBM), 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 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
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Em 08/05/2021 e 09/05/2021 o Comando Ambiental da Brigada Militar, 
desencadeou Operação conjunta com Policiamento Ostensivo e SEMA-RS em 
Unidades de Conservação em diversos município do RS, sendo abordadas 360 
pessoas e fiscalizados 208 veículos. 

Em 09/05/2021, uma guarnição da PATRAM de 
Capão da Canoa, durante Operação Unidades de 
Conservação, no município de Maquiné, abordou 
um veículo, sendo localizado um revólver cal .38 
Rossi Special, com numeração raspada e uma 
espingarda Rossi cal.12, com 20 munições cal.12 
numa cartucheira. O indivíduo foi conduzido preso 
a DPPA de Capão da Canoa, onde foi confeccionado 
o APF, não sendo arbitrado fiança. 



   OPERAÇÃO CONJUNTA COM A SEAPPA 
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Na manhã desta sexta-feira dia 07/05/2021, uma guarnição da 2ª Cia 
Ambiental de Caxias do Sul realizou operação em conjunto com a Secretaria 
da Agricultura Pecuária e Agronegócio – SEAPPA, com objetivo de fiscalização 
de produtos de origem animal sem inspeção sanitária oficial e  transporte de 
carga viva sem documentação pertinente. Os pontos de fiscalização 
ocorreram nos municípios de Caxias do Sul,  São Marcos e Flores da Cunha.  



        OPERAÇÃO CONJUNTA com a polícia civil 
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No dia 07/05/2021 foi realizada a operação 
“Vaca Magra” na cidade de Cruz  Alta onde 
uma patrulha do 2º BABM de Cruz Alta 
deslocou em apoio a Policia Civil juntamente 
com a Força Tática e 16° BPM, Inspetoria 
Veterinária Estadual e a Vigilância sanitária 
municipal, em cumprimento a mandados de 
busca e apreensão. Foram efetuadas buscas 
em três endereços distintos e de forma 
simultânea, onde foi constatado Posse Ilegal 
de Armas de Fogo, Crimes Contra a Flora e 
Contra a Ordem Tributária, sendo 
apreendidos: 01 revólver Cal 38 TAURUS, 01 
espingarda calibre 12 sem marca, registrada 
em ocorrência de furto, 01 espingarda 
calibre 20, marca JS USA e 01 espingarda 
calibre 36 artesanal, 02 carabinas de pressão 
modificadas para Cal 22, 35 munições de cal 
22, 14 munições de Cal 12, 6 munições de cal 
38 e 33 munições de Cal 20, 01 luneta, 12 
m/st de lenha de madeira nativa ( canela, 
branquilho, mamica de cadela) e o total de 
905,26 kg de carne e produtos perecíveis. Foi 
conduzido preso em flagrante a DPPA um 
individuo por posse ilegal de arma de fogo. 
Com relação as irregularidades ambientais 
foi confeccionado Relatório Ambiental e 
encaminhado a Polícia  Civil para fazer parte 
do Inquérito Policial. A carne e o material 
perecível apreendido foram doados para o 
mantenedouro da fauna São Brás. 



   OPERAÇÃO blaster 
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A Operação Blaster 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 diversos municípios do RS. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES CONTRA FAUNA 
 

  

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS 

"O Braço Verde da Brigada Militar” –  Ano 2 – 22ª Edição – 07 á 13 de Maio de 2021                                8 

Em 10/05/2021, a PATRAM de Osório, após receber uma denúncia de que pessoas iriam se 

reunir em galpão pra praticar rinhas de galos no município de Santo Antônio da Patrulha, foi 

efetuado levantamento de inteligência do local, sendo flagrado várias pessoas em um galpão, 

ao redor de um tambor rinhadeiro, com alguns galos em bolsas e se preparando para as 

rinhas. Confeccionados Termos circunstanciados por organizar ou participar de rinhas, crime 

ambiental. Foram apreendidos 73 galos de rinhas, alguns com mutilações nos esporões 

(Caracterizando que são usados pra rinha), medicamentos (vitaminas e estimulantes), seringas, 

esporas (de plástico e metais), anilhas (Identificação dos galos), luvas de treino (de couro) e 

diversos pássaros silvestres em gaiolas.  



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES CONTRA FAUNA 
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Em 10/05/2021, no município de 
Getúlio Vargas, na Rua Salete 
Benedeu, Bairro Montes Claros, 
conforme solicitação da ONG APASC 
foi realizado atividade de fiscalização 
ambiental numa propriedade, sendo 
constatado um equino de raça 
indefinida, com uma ferida no 
membro torácico, estando 
visivelmente debilitado. O animal foi 
conduzido até uma propriedade  para 
dar o devido tratamento. 
Confeccionado BOTC e Termo de 
Apreensão e Fiel Depositário. 

Em 11/05/2021, uma guarnição da PATRAM de 
Porto Alegre em conjunto com policiais do 20° 
BPM realizaram prisão por crime de maus tratos, 
no município de Porto Alegre. Por solicitação do 
efetivo do 20°BPM a PATRAM deslocou até o 
bairro Santa Rosa de Lima, neste município a fim 
de prestar apoio a ocorrência de maus tratos a 
um equino, sendo flagrado maus tratos a um 
cavalo baio, o animal estava com pouca gordura 
corporal com dificuldades em ficar de pé e com 
diversos ferimentos ao longo do corpo. Populares 
informaram que o cavalo estava puxando uma 
carroça quando caiu ao solo, não levantando 
mais. Diante dos fatos o responsável foi 
identificado e lavrado Termo Circunstanciado  por 
crime de maus tratos. O animal foi recolhido pela 
EPTC/VTA. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES CONTRA FAUNA 
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Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES CONTRA FLORA 
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No dia 07/05/2021 os policiais militares 
ambientais do município de Santo Ângelo 
atenderam denúncia de supressão de 
vegetação na localidade de Linha do 
Campo, interior de Sete de Setembro,  no 
local foi constatado o fato, sendo realizado 
contato com o proprietário da área, o qual 
relatou ser o responsável pelos danos 
ambientais causados, não possuindo 
Licença Ambiental. Também foi 
constatado que o suspeito efetuou a 
limpeza de valos em um espaço com o 
solo apresentando características de 
banhado, não possuindo Licença 
Ambiental.  Foram adotadas as medidas 
cabíveis para responsabilização de 
acusado. 

Em 13/05/2021, uma guarnição da PATRAM 
de Porto Alegre efetuou prisão em flagrante 
delito por crime contra flora no município 
de Porto Alegre. A PATRAM atendeu 
ocorrência no bairro Restinga, junto a área 
verde de um condomínio residencial. No 
local foi flagrado uma retroescavadeira 
suprimindo exemplares arbóreos de 
pequeno e médio porte em área de 
preservação permanente, totalizando 100 
m², sendo preso em flagrante o operador do 
maquinário e o responsável pela operação. 
Os mesmos foram encaminhados a área 
judiciária, onde foi estipulado o valor de R$ 
20.000,00 reais de fiança para ambos 
indivíduos. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES DE POLUIÇÃO 
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No dia 07/05/2021, uma guarnição da 
PATRAM do município de Tramandaí 
deslocou até  o bairro Tiroleza, onde foi 
fiscalizado uma oficina de chapeação, 
constatando lavagem de veículos e 
chapeação em via pública. No local foi 
efetuado contato com o responsável 
que não apresentou documentação 
necessária para funcionamento do 
empreendimento. Sendo confeccionado  
Notificação Ambiental e Termo 
Circunstanciado para o responsável. 

Na manhã de sexta-feira dia, 
07/05/2021, na cidade de 
Guaporé, em atenção a 
denúncia da FEPAM, a guarnição 
de serviço do 3º Grupo de 
Policiamento Ambiental de 
Bento Gonçalves constatou um 
veículo  descarregando entulhos 
em área de preservação 
permanente, aterrando um 
banhado. Foi confeccionado 
Termo Circunstanciado para o 
proprietário da empresa, 
responsável pelo descarte 
irregular.  



 
Apreensão de armamento 
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Em 13/05/2021, uma 
patrulha ambiental do 2º 
BABM, do município de 
Santiago, deslocou a 
localidade Chácara dos 
Pintos, interior do município 
de Jari/RS, em apoio a 
Delegacia de Policia de 
Tupanciretã, em 
cumprimento do mandado 
de busca e apreensão, sendo 
apreendido no local uma 
espingarda calibre .36, sem 
marca aparente, 1 
cartucheira com 1 cartucho 
intacto e 15 estojos de 
calibre.36, 1 pote de pólvora, 
1 pote de chumbo nº 3 e um 
animal de espécie Guaxinim 
esfolado. O indivíduo foi 
conduzido preso a DP para 
lavratura da ocorrência. 
 



          
    RESGATES REALIZADOS 
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Em 08/05/2021 uma equipe 
do 2° Batalhão Ambiental de 
Santa Maria, durante 
patrulhamento realizou o 
resgate de um Graxaim, 
encaminhando o animal ao 
Hospital Veterinário de Santa 
Maria, devido escoriações 
decorrente de  
atropelamento.  

Na tarde deste sábado 
08/05/2021, uma guarnição da 
PATRAM de Capão da Canoa  
realizou o resgate de um 
pássaro silvestre ferido 
encontrado por um cidadão na 
beira da praia. A ave 
identificada como sendo da 
espécie maçarico de peito 
vermelho não estava 
conseguindo voar, sendo 
recolhida pela guarnição e 
encaminhada ao CECLIMAR 
para atendimento adequado. 



          
 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 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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