
       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 HUNT, OPERAÇÃO INTEGRADA ÁGATA, OPERAÇÃO BLASTER, OPERAÇÃO 

INTEGRADA SEGURANÇA ALIMENTAR 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: 

  

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.  
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            AÇÕES PREVENTIVAS No território  Gaúcho  
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   OPERAÇÃO HUNT   
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Em 12/06/2021 e 13/06/2021 o Comando Ambiental da Brigada 
Militar realizou a Operação Hunt, com a finalidade de combate a 
caça ilegal, demais crimes em geral e toda e qualquer contravenção 
no Estado do Rio Grande do Sul, totalizando 261 veículos fiscalizados 
e 505 pessoas abordadas. 



   OPERAÇÃO CONJUNTA COM  A SEMA-RS 
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No período de 09/06/2021 a 11/06/2021, policiais militares do COMANDO 
AMBIENTAL , realizaram operação em conjunto com Guarda-Parques da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente do RS (SEMA/RS) nas unidades de conservação dos 
municípios de São Francisco de Paula e Jaquirana. Foram realizados patrulhamentos 
e barreiras com abordagens de pessoas e veículos, dentro das unidades de 
conservação do Parque Estadual de Tainhas, Área de Proteção Ambiental Rota do 
Sol (APA Rota do Sol) e Estação Ecológica Aratinga (ESEC Aratinga). A Operação visa 
coibir a caça, abigeato e outros crimes ambientais na região e dentro das unidades 
de conservação e suas zonas de amortecimento. Durante as abordagens foram 
orientados os moradores sobre a importância da conservação e preservação do 
meio ambiente e seus ecossistemas. 



   OPERAÇÃO BLASTER 

  

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS 

"O Braço Verde da Brigada Militar” –  Ano 2 – 27ª Edição – De 11 a 17 de Junho de 2021                                6 

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 04 municípios 
do RS. 



   OPERAÇÃO INTEGRADA 
  SEGURANÇA ALIMENTAR 
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O Comando Ambiental da Brigada Militar desencadeou a Operação Integrada Segurança 
Alimentar no dia 15/06/2021, com integrantes do GAECO, MP, Polícia Civil, Vigilância 
Sanitária e Fiscalização Agropecuária, visando o combate ao crime contra as relações de 
consumo alimentar, com foco em fiscalização à mercados e açougues, nos municípios de  
Sapiranga e Nova Hartz. Durante as fiscalizações foram constatadas irregularidades, por 
parte dos integrantes da Operação, sendo os proprietários dos estabelecimentos 
devidamente autuados pelos órgãos competentes, estabelecendo a produtividade de 02 
( dois) toneladas de mercadorias apreendidas pela vigilância sanitária sem procedência e 
armazenadas indevidamente ou impróprias para consumo. 



   OPERAÇÃO INTEGRADA  ágata  
com a polícia federal, 

 marinha do Brasil e IBAMA 

  

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS 

"O Braço Verde da Brigada Militar” –  Ano 2 – 27ª Edição – De 11 a 17 de Junho de 2021                                8 

A operação teve como finalidade a redução das ações de crime 
organizado e práticas ilícitas na região de Rio Grande, São José do Norte, 
Pelotas e Três Passos no período de 14 a 18 de Junho de 2021. O 
desempenho das equipes totalizou a apreensão de 7 toneladas de peixes 
das espécies Cação Azul, Aniquin, Prego e Meca, os quais foram doados 
para o programa Mesa Brasil do SESC, além disso foram apreendidos 01 
espinhel com 130 metros e uma rede malha 5mm com 150 metros. 



   OPERAÇÃO INTEGRADA com o        
          Comando rodoviário da brigada militar 
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Em 15/06/2021, Policiais 
Militares da PATRAM de 
Montenegro, em cumprimento a 
Ordem de Serviço, realizaram 
operação em conjunto com o 
Batalhão Rodoviário da BM de 
Montenegro, realizando barreiras 
junto a ERS 240, Km 32, 
município de Montenegro e  ERS 
240,  km 12, município de Portão. 
Durante o período em que  
ocorreu as barreiras foram 
abordados 31 veículos e 
identificadas 71 pessoas. Ainda, 
na vistoria em um veículo foi 
localizado no banco traseiro uma 
arma de pressão,  sendo 
apresentada a Nota Fiscal da 
aquisição.  



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES  DE MAUS-TRATOS  
A ANIMAIS DOMÉSTICOS 
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Na tarde de 16/06/2021, Policiais Militares do 
3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de 
Passo Fundo em apoio a SMAM,  deslocaram 
até a Rua Airton Senna, bairro Cel Massot, 
munícipio de Passo Fundo,  para atendimento 
de denúncia de maus tratos a animais. No 
local foram verificados 09 cães, sendo 
constatado a necessidade de melhorias. 
Confeccionada    Notificação Ambiental  para 
o proprietário providenciar no prazo de 10 
dias as medidas relacionadas. 

Na tarde de 16/06/2021, Policiais Militares 
do 3º Batalhão Ambiental da Brigada 
Militar de Vacaria atenderam ocorrência de 
maus tratos a animais na cidade de Vacaria, 
constatando que um cão apresentava um 
tumor em estágio avançado. O proprietário 
relatou não possuir condições financeiras 
para tratamento veterinário. Diante dos 
fatos as partes foram conduzidas até a 
Delegacia, sendo o cão apreendido de 
deixado de  fiel depositário com uma ONG, 
para o devido tratamento. 

OCORRÊNCIAS DE MAUS TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS – CÃES e GATOS  

JANEIRO A MAIO DE 2021 

1º BABM 2º BABM 3º BABM Total 

BA = 143 BA = 171 BA = 109  BA = 423 

COP = 9 COP = 4 COP = 4 COP = 17 

DP = 15 DP = 5 DP = 22 DP = 42 



          
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 17/06/2021, Policiais Militares 
do 2º BABM, deslocaram a 
Localidade de Capina Redonda 
interior do município de Espumoso 
em uma propriedade rural, sendo 
constatado a supressão de 
vegetação nativa dentro e fora de 
área de preservação permanente, 
apresentado a licença, a qual não 
contemplou todas as intervenções 
constatadas no local. Diante dos 
fatos foi confeccionado a 
Comunicação de Ocorrência 
Policial. 

Em 14/06/2021, Policiais Militares do 
3º BABM deslocaram a localidade de 
Capela São Pio X, no interior do 
município de Ibiraiaras, realizando 
vistoria em atendimento a denúncia 
anônima de destruição de mata nativa, 
onde a mesma foi confirmada, sendo 
realizado levantamento ambiental e 
constatado destruição da vegetação 
arbórea nativa em estágio inicial e 
médio de regeneração em uma área de 
0,27 hectares pertencente ao Bioma 
Mata Atlântica, diante dos fatos foi 
confeccionado Termo Circunstanciado 
para o proprietário pelo crime 
ambiental de destruição de Mata 
Nativa.  



AÇÕES DE LIMPEZA NO RIO CAÍ  em  
Conjunto com a SECRETARIA MUNICIPAL DO 

 MEIO AMBIENTE DE Montenegro 

  

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS 

"O Braço Verde da Brigada Militar” –  Ano 2 – 27ª Edição – De 11 a 17 de Junho de 2021                                13 

Em 12/06/2021, Policiais Militares 
da PATRAM de Montenegro, em 
conjunto com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, 
realizaram ações de limpeza no 
Rio Caí. Foram retirados 
aproximadamente 250 kg de 
resíduos sólidos, como garrafas de 
vidro, pets, sacolas plásticas, 
dentre outros materiais, inclusive 
um aparelho de televisão. O 
evento teve como objetivo a 
educação e conscientização 
ambiental no mês mundial do 
meio ambiente. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES DE POLUIÇÃO 
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Em 11/06/2021, a Guarnição de 
Serviço do 2º BABM de Santiago, 
realizou vistoria em lavagem de 
veículos, a qual estava em pleno 
funcionamento sem possuir 
Licenciamento Ambiental do 
órgão competente, contrariando a 
legislação vigente, confeccionado 
o Termo Circunstanciado por não 
possuir a devida autorização. 

Em 15/06/2021 Policiais 
Militares da PATRAM  de 
Capão da Canoa, 
efetuaram vistoria numa 
lavagem veicular no 
município de Capão da 
Canoa. O proprietário  
apresentou todas as 
licenças necessárias. Mas 
foi confeccionado 
notificação para melhorias 
na infra estrutura.  



apreensões REALIZADAS 
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Na tarde de 15/06/2021, Policiais Militares do 3º Batalhão Ambiental 
da Brigada Militar de Vacaria, prestaram apoio ao 10º BPM e 
CRPO/Serra, abordando um veículo em via pública, no Bairro Monte 
Claro, em Vacaria, sendo encontrado com o condutor, um revólver cal. 
38, municiado com 06 munições, além de um coldre com mais 04 
munições. Posterior em três residências no mesmo bairro foram 
encontrados produtos ilícitos. Os indivíduos foram conduzidos presos 
a DP de Vacaria por estarem em posse de drogas, munições e armas 
em suas residências.  



          
    RESGATES REALIZADOS 

 

  

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS 

"O Braço Verde da Brigada Militar” –  Ano 2 – 27ª Edição – De 11 a 17 de Junho de 2021                                16 

Em 13/06/2021, uma guarnição da PATRAM de 
Capão da Canoa,  efetuou o salvamento de um 
gavião Carcará que estava com uma das patas 
quebradas. A ave encontrava-se no Bairro 
Remanso em Xangri-lá, junto a um terreno 
baldio com ligação com a faixa praia. Após 
recolhimento foi encaminhado ao 
CERAM/CECLIMAR  

Em 13/06/2021), uma guarnição da 
PATRAM do município de 
Tramandaí deslocou até  a região 
das Cabras na orla marítima, onde 
efetuou o resgate de um lobo 
marinho que encontrava-se 
debilitado e com ferimentos no 
olho e cabeça. O animal foi contido 
e encaminhado ao CERAM para 

reabilitação. 

Na tarde de  14/06/2021 a PATRAM de 
Osório após solicitação telefônica, do Corpo 
de Bombeiros do Município de Santo 
Antônio da Patrulha, deslocou até o local 
para o recolhimento de um animal da 
espécie Graxaim, localizado por moradores 
com lesões. O animal foi encaminhado ao 
Cento de Estudos Costeiros e Marinhos - 
Ceclimar, no município de Imbé, para analise 
do Veterinário e posterior  soltura em seu 
habitat natural. 



HOMENAGENS 
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 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 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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