
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

SEGURANÇA ALIMENTAR, OPERAÇÃO BLASTER, OPERAÇÃO INTEGRADA COM O

COMANDO RODOVIÁRIO E OPERAÇÃO PETRÓLEO REAL.
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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 10 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 
SEGURANÇA ALIMENTAR
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Comando Ambiental efetuou as

atividades operacionais nos dias

07 e 08 de Julho de 2021

desenvolvidas pelo 1º, 2º e 3º

BABM, na realização de ações de

policiamento ambiental de combate

e fiscalização aos crimes

ambientais, crimes contra as

relações de consumo e outros

crimes vinculados aos locais de

comércio alimentos, nos

municípios do Rio Grande do Sul

atendidos pelo Programa Avante

RS SEGURO e demais regiões do

Estado na Operação Integrada

Segurança Alimentar: “Combate

ao crime contra as relações de

Consumo, com foco em ações

de fiscalização a

estabelecimentos comerciais”.



Operação Petróleo Real
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Comando Ambiental no dia

08/07/2021, a fim de

regular as atividades

operacionais a serem

desenvolvidas pelo 1º, 2º e

3º BABM, em conjunto e

simultaneamente no

Estado do Rio Grande do

Sul, na realização de ações

de policiamento ambiental

de combate e fiscalização

aos crimes ambientais e

outros crimes vinculados

aos postos de comércios

de combustíveis,

disposição de lavagem de

veículos e troca de óleo

lubrificante, nos municípios

atendidos pelo Programa

RS SEGURO e nas

diversas regiões do Estado,

resultando em diversos

estabelecimentos autuados

por falta ou

descumprimento de
licença.



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 o comando
Rodoviário da brigada militar
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Na manhã do dia 07/07/2021
uma guarnição da PATRAM
TRAMANDAÍ, realizou,
juntamente com policiais
rodoviários da BM, barreira de
fiscalização, na ERS- 101, Km
135, Capivari do Sul, onde
efetuou-se fiscalização de
veículos diversos no intuído de
flagrar crimes ambientais e de
trânsito. Foram fiscalizados 45
veículos, sendo 70 pessoas
abordadas e lavrados 5 AITs.



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 = 13 BA = 06 BA = 04 BA = 23

COP = 00 COP = 00 COP = 02 COP = 02

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

Na tarde do dia, 08/07/21, uma equipe da PATRAM de
Nonoai realizou fiscalização em uma propriedade rural na
linha Pito Aceso, onde contatou crime de maus Tratos aos
animais. Ao chegar no local a guarnição deparou-se com
diversos animais subnutridos, sendo dois equinos, 1 cão e 3
javaporcos (suínos cruzados com javali) atividade proibida
conforme portarias do IBAMA. Os animais estavam em
situação deplorável, onde os equinos e o cachorro
encontravam amarrados sem água e alimentos. Já os
javaporcos estavam em uma pocilga em meio às fezes. Um
filhote de javaporco que havia morrido foi descartado para
servir de alimento para o cão já estando em estado de
decomposição. Diante da grave situação dos animais o
proprietário foi localizado na cidade de Nonoai, onde lhe foi
dado voz de prisão e encaminhado para a Delegacia de
Polícia. Foram tomadas as providências cabíveis para o bem
estar dos animais.

Na manhã do dia 09/07/2021, policiais militares do 3º
Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela,
durante fiscalização ambiental flagraram maus tratos a
animais domésticos, realizando prisão em flagrante de
delito. Os policiais apoiados por fiscais de meio
ambiente municipais lograram êxito em verificar crimes
contra o meio ambiente como corte de árvores e
cavalos, cães e gatos em situação de maus tratos, sem
água, comida e com sinais de desnutrição, situação
ratificada posteriormente por médica veterinária. Fato
acontecido em área urbana de Canela. Infelizmente
houve a necessidade de sacrificar um dos equinos que
estava em sofrimento e conforme denúncia a mais de
um dia deitado e sem tratamento médico veterinário.
Os animais foram recolhidos ao santuário municipal de
Canela, a autora, presa em flagrante e conduzida a
Delegacia de Polícia de Canela onde foi lavrada
ocorrência simples.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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No dia 02/07/2021, uma guarnição da PATRAM
de Nonoai, após realizar várias diligências no
município de Planalto, para encontrar a fonte
causadora da mortandade de peixes no Rio
Farinhas, logrou êxito ao efetuar vistoria em uma
empresa do ramo frigorífico, onde ficou
constatado o descarte irregular dos dejetos
oriundos da atividade, os quais atingiram o
manancial, causando poluição Hídrica e a
consequente morte de diversas espécies de
peixes daquele ambiente aquático. Após
concluídas as vistorias e coleta de provas, foi
confeccionado o devido Termo Circunstanciado
para o representante legal do empreendimento,
o qual responderá na esfera judicial pelos atos
praticados.

No dia 09/07/2021, na Rua Godofredo Raymundo, Bairro

Eugênio Ferreira, município de Canela, em apoio a

Secretaria do Meio Ambiente de Canela para vistoria de

denúncia de crimes de maus tratos e corte de vegetação

nativa, a guarnição deslocou ao local e constatou um equino,

de pelagem tubiano castanho, idade aproximada de 20 anos,

caído ao solo em situação de inconsciência com presença de

dor e sofrimento, um equino pelagem Picasso, idade 15 anos

em situação ruim de saúde, 01 cachorro raça chow-chow, 5

anos, 01 cachorro, raça indefinida e 2 gatos filhotes, todos

com estado de saúde ruim, desnutridos e em local insalubre.

Solicitado apoio da veterinária Rita que informou a

impossibilidade de socorro e tratamento do cavalo, sendo

sacrificado no local. Os animais foram apreendidos e

nomeado a SMMA de Canela como fiel depositário.

Verificado ainda o corte de vegetação nativa e roçada de

sub-bosque e construção de sua residência sem autorização,

sendo embargada pela SMMA. A infratora foi conduzida a

Delegacia de Polícia de Canela, onde foi registrado

Ocorrência Policial de Maus Tratos.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA fLORA
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Em 09/07/2021 no município de

Rolante a equipe da PATRAM do 3º

BABM, na Estrada Alto Rolante, 582,

Zona Rural, lavrou a comunicação de

ocorrência e notificação por fazer

manejo na flora nativa em uma área de

1560m² sem prévia autorização, dentro

de APP, caracterizada por nascente, em

espécie secundária de sucessão, além

de suprimir quatro exemplares de

Figueira. Na ocasião da fiscalização o

delito já havia ocorrido

Em 10/07/2021, na Localidade de

Rincão da Estiva, Interior do

munícipio de São Borja, Policiais

Militares do 3° BABM, através de

solicitação da sala de operação do

2°BPAF para atendimento de queima

de campo nativo, deslocaram até o

local, realizando contato com o

responsável, o qual se identificou

como arrendatário da área, sendo

constatado a queima de vegetação

nativa herbácea e arbórea típica do

bioma pampa, de aproximadamente

(2000²) dois mil metros quadrados,

conforme detalhado em auto de

constatação ambiental.



apreensões REALIZADAS
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No dia 03/07/21 o 3ºBABM, através da PATRAM de
Carazinho, em atividade de Polícia Ostensiva de
Proteção Ambiental e Preservação da Ordem
Pública realizou Patrulhamento Embarcado na
Represa do Rio Jacuí (Barragem de Ernestina).
Durante o patrulhamento foi constatado junto a um
“trapiche” e também em um acampamento,
petrechos de pesca e arma de fogo. Após buscas,
compareceu no local o autor dos fatos, sendo lhe
dada voz de Prisão em Flagrante e encaminhado ao
Hospital Cristo Redentor, no Município de Marau
para exame de lesões e apresentado na Delegacia
de Polícia de Marau onde foi autuado em Flagrante
pelo Delito da Pesca Ilegal e Posse de Arma de Fogo

No dia 05/07/2021, a guarnição da
PATRAM de Osório durante
patrulhamento em locais com denúncia
de caça, Estrada da Cavalhada,
município de Palmares do Sul, realizou
vistoria em um acampamento de
pescadores, sendo encontrado com um
dos indivíduos uma espingarda, cal .40
sem o devido registro e porte de arma
de fogo. Além disso, foi encontrado
também 58 munições intactas de
calibre .12, 02 munições deflagrada cal
.40, 10 munições deflagradas cal .12, 02
embalagem de Pólvora marca CBC de
100 MG, 101 cápsulas de espoleta, 02
chamas para caça de marrecas, 01
Cartucheira de couro. Diante dos fatos
o indivíduo foi encaminhado ao
Hospital Municipal de Tramandaí e
posteriormente apresentado preso em
flagrante delito na DPPA de Tramandaí.



apreensões REALIZADAS
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No dia 06/07/21, uma guarnição do 3º BABM, após
receber inúmeras denúncias relatando a prática da
caça de animais silvestres, deslocou até o interior do
município na localidade de Vila Oliva e ao realizar a
averiguação na propriedade dos denunciados
localizou armas e munições sem procedência,
armadilhas para captura de animais, um crânio e uma
cabeça taxidermizada de veado-campeiro, além de
carne congelada de animais silvestres (quati, lebre e
aves). Diante dos fatos o proprietário da residência
foi conduzido para a 1º DPPA onde foi feito o registro.

MATERIAIS APREENDIDOS:
•-01 rifle CBC calibre .22;               
•-01 espingarda CBC calibre 12;
•-01 espingarda CBC calibre 310;          
•-01 (um) crânio de vedo-campeiro. 
•-01 espingarda BOITO calibre 32;            
•-01 espingarda numeração e marca suprimidas; 
•-51 (cinquenta e um) cartuchos calibre 16;            
•-14 (quatorze) munições calibre .310;
•-18 (dezoito) munições deflagradas calibre .310;            
•-09 (nove) cartuchos deflagrados calibre 32;
•-10 (dez) cartuchos deflagrados calibre 36;               
•-29 (vinte e nove) cartuchos deflagrados calibre 16;
•-23 (vinte e três) cartuchos deflagrados calibre 12;               
•-35 (trinta e cinco) cartuchos recarregados calibre 
32;
•-85 (oitenta e cinco) cartuchos recarregados calibre 
9.1 (40);              
•-01 (uma) munição calibre 38;
•-29 (vinte e nove) cartuchos calibre 12;               
•-01 (uma) cabeça taxidermizada de veado-campeiro;
•-01 (uma) armadilha metálica para captura de 
animais;      
•-Aproximadamente 14Kg de carne congelada de 
animais silvestres (quati, lebre e aves)



apreensões REALIZADAS
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Na manhã do dia 07/07/2021, duas guarnições do 1º BABM das cidades de Osório e Capão da Canoa,
cumpriram Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Osório na
localidade da Barra do Ouro, município de Maquiné, a fim de localizar e apreender instrumentos e/ou
proveitos de atos infracionais e crimes, dentre outros objetos relevantes à investigação em curso pelo MP.
No local o autor foi abordado com o intuito de dar ciência do conteúdo do MBA e o motivo do
cumprimento do referido documento, que após as informações franqueou a entrada dos policiais que de
imediato efetuaram as buscas dos objetos indicados pelo poder judiciário. Durante as buscas na residência
do suspeito foi localizado arma, munições de calibres distintos, insumos de recarga de munições, não
sendo localizado carne de animal silvestres e nem animais silvestres vivos em cativeiro, diante dos fatos foi
lido seus direitos e dado voz de prisão ao autor, sendo conduzido ao posto médico de Maquiné para ser
avaliado e posterior a DP local para ser lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

MATERIAIS APREENDIDOS:

•-01 Espingarda de caça, sem marca 
aparente, calibre 36;  
•-17 (dezessete) cartuchos intactos 
calibre 28;
•-15 (quinze) cartuchos deflagrados 
calibre 28;
•-15 (quinze) cartuchos deflagrados 
calibre 36;
•-24 (vinte e quatro) cartuchos 
intactos calibre 36;
•-01 (um) pote plástico com 
aproximadamente 5Kg de chumbo;
•-02 (duas) latas de espoletas CBC, 
100 unidades em cada embalagem;
•-01 (uma) Cartucheira de couro, porta 
cartuchos cal 28
•-01 (uma) Cartucheira de couro, porta 
cartuchos cal 36.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO
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No dia 08/07/2021, uma equipe da PATRAM
de Montenegro, em atendimento a denúncia
via WhatsApp, referente fumaça escura
saindo de caldeira, deslocou até o Bairro
Imigração, município de Montenegro, a fim
de realizar vistoria no empreendimento de
abatedouro de aves e coelhos. No local os
responsáveis pela atividade apresentaram a
Licença de Operação expedida pela FEPAM,
e relataram que a fumaça escura ocorre
esporadicamente, devido a manutenção
que está ocorrendo na caldeira, além da
instalação de um filtro de mangueiras que
foi solicitado pela FEPAM, a fim de cumprir a
Diretriz Técnica 01/2018.

Na manhã do dia 09/07/2021, uma
guarnição da PATRAM de Porto Alegre
realizou fiscalização em uma oficina de
chapeação e pintura automotiva. A
PATRAM atendeu denúncia de um que
empreendimento que realizava a
reparação de veículos automotores,
atividade esta que necessita de
licenciamento ambiental para ser
exercida, operava em desacordo com a
legislação. A guarnição constatou que o
empreendimento estava em
funcionamento sem o devido
licenciamento ambiental, sendo autuado
por crime ambiental de poluição o
responsável pelo empreendimento.



RESGATES REALIZADOS
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Na data de 05/07/2021, uma guarnição do
PATRAM de Nonoai, deslocou até o município de
Faxinalzinho resgatando uma "Coruja-orelhuda“,
sendo encaminhada para avaliação preliminar de
Médico Veterinário na cidade de Nonoai. Após
avaliação médica, constatou-se uma fratura em
uma das garras na perna direita da ave, havendo
a necessidade de intervenção cirúrgica. Diante
do fato por orientação do profissional
competente a ave foi encaminhada até o
Hospital Veterinário da Universidade de Passo
Fundo (UPF), onde foi entregue para os devidos
cuidados daquela instituição. Conforme
informações repassadas pelo morador local, a
ave teria se chocado nos fios da rede elétrica,
ocasionando os ferimentos.

Na manhã do dia 07/07/21, uma
guarnição da 2ª Cia de polícia
ambiental após receber solicitação
de resgate de animal silvestre
deslocou até o bairro Jardim
Eldorado onde foi efetuado o
resgate de um Ratão-do-banhado
(Myocastor coypus), após breve
avaliação foi concluiu-se que o
animal não apresentava ferimentos
ou limitações, sendo assim o roedor
foi inserido novamente em seu
hábitat natural.



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 9 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
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