
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 BEM ESTAR ANIMAL, OPERAÇÃO BLASTER, OPERAÇÂO INTEGRADA COM A

PRF e OPERAÇÃO INTEGRADA COM O CRBM.
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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 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 Bem Estar Animal
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A operação teve como objetivo a fiscalização nos crimes ambientais em

Clínicas Veterinárias e Petshops, bem como outros crimes, dando

ênfase nas licenças de operação e maus tratos aos animais que são

direcionados para os estabelecimentos, em diversos municípios do Rio

Grande do Sul, totalizando 91 estabelecimentos fiscalizados e 17

Termos Circunstanciados por falta ou descumprimento de licença.



OPERAÇÃO INTEGRADA com o       
Comando rodoviário da brigada militar
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Na data de 20/05/2021, ocorreu operação integrada entre Comando
Ambiental da Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar, na ERS
240, nos municípios de Montenegro, Portão e São Leopoldo, visando por meio
de barreiras à prevenção e repressão a ilícitos penais. Na operação foram
apreendidos 2.076 unidades de desodorante da marca Rexona, proveniente da
República Argentina, os quais seriam comercializados no município de São
Leopoldo.



OPERAÇÃO integrada com a 
polícia rodoviária federal
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Em 18/05/2021 a equipe da
PATRAM de Porto Alegre
recebeu informações da 3ª CIA
Ambiental do município de Rio
Grande que haveria um veículo
realizando o transporte
irregular de pescado. A
guarnição efetuou contato com
a delegacia da PRF de Eldorado
do Sul, sendo abordado na
Rodovia BR 290, KM 111, em
Eldorado do Sul o veículo,
constatando aproximadamente
400kg de pescado sem
documentação fiscal e
transportados de forma
irregular. Os indivíduos foram
conduzidos à Delegacia de
Polícia Civil do município de
Eldorado do Sul. Solicitada a
fiscalização da vigilância
sanitária municipal a qual
designou o insumo para
Secretaria Municipal de
Agricultura o material
apreendido.



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
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Em 19/05/2021, uma guarnição do 2º
BABM, do município de Bagé, em apoio ao
cartório dos crimes ambientais da Polícia
Civil em atendimento de denúncia de
Rinhas de Galos no município de Bagé,
constatou 213 galos e 51 galinhas das
raças “combatente” e “criolo”, sendo que
165 galos estavam com sinais de mutilação
por estarem com as puas cortadas, os
animais encontram-se em gaiolas de
metal, madeira e alvenaria, privados de
locomoção e luz solar, estando alguns sem
penas na parte peitoral. Em um galpão foi
localizado um tambor (arena de ferro)
utilizado para combates, este medindo
2,80cm de diâmetro e 60 cm de altura com
revestimento de lona maleável, uma
balança manual e um relógio marcador de
tempo, 24 protetores de bicos para
treinamento galos de rinhas, 02 agulhas
para sutura, 02 cadernos de anotações
para apostas, 01 cinta para pendurar galos,
02 bolsas para transporte de galos, 10
caixas de papelão para transporte de
galos, 01 frasco de produto DECAMIN-B
com 100 ml (Estimulador orgânico
revigorante), 01 balança digital.
Acompanhou a guarnição uma Médica
Veterinária, que atestou os maus tratos
nos animais conforme laudo veterinário,
o autor foi enquadrado pelo Art 32 Caput
da Lei 9.605/98, este ainda infringindo o
Art 301 do Decreto 23.430/74 do código
sanitário estadual no que se refere a
criação de aves na área urbana.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Na tarde do dia 14/05/2021, a PATRAM de
Porto Alegre realizou uma averiguação
referente a maus tratos a cães no bairro
Ipanema. Segundo denúncias o proprietário
do imóvel abandonou dois cães em sua
residência que colocara à venda, e um destes
já teria morrido de fome. No local foi
constatado os dois animais vivos - sendo um
da raça Dog Alemão e o outro Pitbull - sem
comida e sem água, debilitados e feridos.
Ademais, foi realizado o contato com a
solicitante representante do gabinete da
causa animal que conseguiu apoio da Unidade
de Saúde Animal Victória para que fossem
prestados os devidos cuidados e guarda dos
mesmos, sendo realizado Comunicação de
Ocorrência Policial.

Nesta quinta feira dia
20/05/2021, policiais militares
ambientais do município de
Santiago prestaram apoio para
uma veterinária no
recolhimento de uma cadela
da raça Belga Malinois e de 09
filhotes da raça Belga Malinois
que estavam em condições de
maus tratos, conforme laudo
veterinário e registro de
ocorrência já executada.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA a pesca irregular
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Em 15/05/2021, uma patrulha do 2º

BABM, de Cruz Alta deslocou a localidade

de Capão Grande, interior do município de

Salto do Jacuí, onde abordou quatro

indivíduos num acampamento, constatando

redes de pesca com malha predatória,

inferior a 70 mm. Foi apresentada carteira

de pescador profissional por um individuo e

carteira de pesca amadora pelos demais.

Devido aos fatos as carteiras foram

apreendidas, através de termo de apreensão.

Os peixes e boias loucas foram

apreendidos, sendo que os peixes que se

encontraram vivos no momento da

abordagem foram soltos no seu habitat

natural e os demais foi efetuado a

destruição através do Termo de

Destruição/Doação/Soltura. Confeccionada

Comunicação de Ocorrência Policial.

Em 19/05/2021, a Guarnição da PATRAM
realizou apoio ao 9° BIMTZ do Exercito
Brasileiro, onde se encontrava detido um
automóvel que continha e sua caçamba,
aproximadamente 300 kg de peixes das
espécies trairá e viola beneficiados em file,
fracionados em unidades de 1 KG, sem
qualquer tipo de comprovação de origem.
Diante disto foi conduzido o indivíduo e o
veículo apreendido até a Delegacia de Pronto
Atendimento de Rio Grande. O pescado restou
apreendido para inspeção da Vigilância

Sanitária e posterior destruição.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FLORA
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Em 14/05/2021, em atendimento a denúncia
anônima de corte de pinheiro brasileiro e
funcionamento de uma serraria móvel, a Gu
deslocou até localidade de Capela do Rincão São
Francisco, interior do município de Lagoa Vermelha,
onde constatou o corte de 6 pinheiros brasileiros,
pertencentes ao bioma mata atlântica, em estágio
médio e avançado de regeneração, cortados fora
de área de preservação permanente e sem licença
do órgão ambiental competente, bem como o
funcionamento irregular de uma serraria móvel do
mesmo proprietário. Diante aos fatos realizado
levantamento fotográfico, topográfico e
dendrométrico do local, termo de apreensão e fiel
depositário nº 30998 e notificação ambiental para
apresentação de documentação e lavratura da
documentação cabível ao responsável.

Em 17/05/2021, uma guarnição da
PATRAM de Porto Alegre atendeu
denúncia de dano à flora no bairro
Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. A
PATRAM flagrou no local a supressão de
vegetação nativa em uma área de 300
metros quadrados sem a devida
autorização do órgão ambiental
competente, com uso de motosserra,
sem licença de porte e uso da mesma. No
local foram suprimidos vários exemplares
arbóreos de médio porte de diversas
espécies nativas, como Aroeira, Chá de
bugre, Açoita cavalo, entre outras, sendo
o responsável autuado por crime
ambiental e a motosserra apreendida.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO
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Em 17/05/2021, uma guarnição da
PATRAM de Sapucaia do Sul efetuou
fiscalização em Triagem e
armazenamento de resíduos sólidos
industriais, constatando
acondicionamento irregular de
resíduos eletrônicos a céu aberto e em
via pública. Foi confeccionado Termo
Circunstanciado, por poluição
ambiental pelo manejo e
acondicionamento em desacordo com
a Licença de Operação.

Em 19/05/2021, após receber
denúncia da 2º seção do 3º BABM
em que no referido local havia
crimes contra o meio ambiente,
foi deslocado até a BR386 km 242,
Interior do município de
Soledade, onde foi constatado em
funcionamento atividade de
triagem e armazenamento de
resíduos sólidos industriais
(sucatas de ferro) sem possuir
autorização do órgão ambiental
competente. Confeccionado
Termo Circunstanciado para o
infrator.



Apreensão de armamento
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Em 15/05/2021, uma guarnição da 2°Cia de
Polícia Militar Ambiental, efetuou prisão
por porte ilegal de arma de fogo no interior
da cidade de Bento Gonçalves. Durante a
operação de fiscalização em caça irregular,
foi efetuado patrulhamento, na localidade
de Linha Ferri, constatando duas armas de
fogo e materiais de recarga de cartuchos em
uma residência. Diante dos fatos foi dado
voz de prisão ao proprietário das armas e
conduzido até a delegacia de Bento
Gonçalves junto com os materiais
apreendidos: 01 Revólver Cal. 38, 01
Espingarda cal. 36, 26 - Munições cal. 38
não deflagradas, 13 - Cartuchos cal. 36
(estando 3 deflagrados ).

Em 16/05/2021, Policiais Militares do
1º BABM-PELOTAS, em atendimento
de denúncia de caça na Estrada da
Ferraria, 5º Distrito, em Piratini,
realizaram a prisão de um individuo,
por posse ilegal de arma de fogo,
sendo apreendido uma arma de fogo,
espingarda Boito, calibre .32, cinco
munições calibre .32, três estojos e
aproximadamente 25 gramas de
maconha. O indivíduo foi conduzido
preso em flagrante a Delegacia de
Policia de Piratini.



Apreensão de armamento

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 23ª Edição – 14 á 20 de Maio de 2021                               15

Em 16/05/2021, uma patrulha ambiental do 2º
BABM, do município de Santana do Livramento, em
abordagem ao veículo camionete Ford, preta, onde
durante a revista interna do veículo foi encontrado
um revolver cal. 357 Taurus, o cidadão apresentou
CRAF Registro ADT, Guia de Tráfego com a finalidade
de caça para controle de fauna exótica e autorização
de manejo de fauna exótica javali, na localidade do
Campo Seco, interior de Rosário do Sul, com
validade até 30/12/2020, configurando porte ilegal
de arma de fogo, sendo o individuo conduzido a
DPPA de Santana do Livramento.

Em 19/05/2021, Policiais Militares Ambientais
do 2° BABM, município de Rio Pardo,
efetuaram patrulhamento no Rio Jacuí, na
localidade de Monte Alegre, município de
Vale Verde, percorrendo aproximadamente
20km, totalizando 07 horas de patrulhamento
e vistorias, sendo abordados 02 embarcações,
02 acampamentos vistoriados e 05 pessoas
identificadas. Durante a vistoria dos
acampamentos foram encontradas 01
espingarda cal.32, 01 espingarda cal. 20, 02
carabinas de pressão, 02 barcos de fibra,
fabricação artesanal, dois motores marca
Mercury 5 HP, 01 gerador a gasolina
MOTOMIL, sem numeração aparente, 01
motosserra, marca coiote, 06 mil metros de
redes de diversas malhas e tamanhos. Um
indivíduo assumiu a propriedade das armas
de fogo, e os demais envolvidos não
apresentarem quaisquer documentos de
propriedade dos materiais encontrados,
todos foram conduzidos à DP.



Apreensão de armamento e munições
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Na tarde desta quarta-feira dia 19/05/2021, a Guarnição do 2° BABM Alegrete, em
operação embarcada no Rio Ibicuí na localidade de Chainé Flores, encontrou 3 peixes da
espécie dourado e 36 munições de arma de fogo num acampamento. O material foi
apreendido e entregue na DPPA de Alegrete.

No dia 20/05/2021, policiais militares do 1º
BABM-PELOTAS, durante patrulhamento
embarcado no Canal do São Gonçalo, próximo à
Ilha Grande, em Pelotas, abordou uma
embarcação na qual estavam quatro pessoas,
sendo localizado um Rifle Cal .22, de propriedade
de um indivíduo, o qual apresentou CR de
caçador e atirador esportivo, porém não possuía
autorização para o abate de fauna invasora
(javali) do proprietário da propriedade onde
estava. Nas proximidades foi encontrado
aproximadamente 25 Kg de carne de capivara,
tendo o indivíduo admitido que estava caçando
capivara. Foi dado voz de prisão e encaminhado a
DPPA de Pelotas. A carne apreendida foi levada
ao Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre -
NURFS/UFPel para análise e laudo técnico.



RESGATES REALIZADOS
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Na manhã desta quarta-feira
19/05/2021, uma guarnição da PATRAM
de Porto Alegre realizou o resgate de
uma Coruja no bairro Tristeza, no
município de Porto Alegre. Em resposta a
solicitação do efetivo do 1°BPM a
guarnição deslocou até o local e realizou
o resgate de uma Corujinha-do-Mato
(Megascops choliba). A ave encontrava-
se muito debilitada e não conseguia alçar
voo, sendo encaminhada de imediato a
Clínica Veterinária Toca dos Bichos, onde
passará por cuidados de médicos
veterinários e biólogos da ONG
Voluntários da Fauna.

Na manhã desta terça-feira 18/05/2021,
uma guarnição da 2ª Cia de Polícia Militar
Ambiental de Caxias do Sul, em
atendimento de solicitação da Clínica
Estética Animal e Veterinária Bicho Mania,
do município Antônio Prado, a qual
informou ter dado entrada na clínica 01
(um) exemplar da fauna silvestre da espécie
Veado Campeiro, o qual estava ferido. Em
função da carência para o tratamento do
animal, o mesmo foi conduzido ao Centro
Médico Veterinário da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - UFRGS, sendo
entregue aos cuidados de médica
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.
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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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