
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 SEGURANÇA ALIMENTAR, OPERAÇÃO HOSPITAIS E CLÍNICAS,

OPERAÇÃO FERROS VELHOS, OPERAÇÃO BLASTER, OPERAÇÂO INTEGRADA COM

COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR (CRBM) E OPERAÇÃO ÓLEO QUEIMADO.
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BRIGADA MILITAR – A FORÇA DA COMUNIDADE
O Trabalho Perfeito é Servir
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ESTRUTURA DO COMANDO AMBIENTAL
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Rua João Moreira Maciel, nº 370, Bairro Marcílio Dias – Porto Alegre/RS

SEDE DO COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR

SEDE DO 1º BABM

Rua João Moreira Maciel, nº 370, Bairro Marcílio Dias – Porto Alegre/RS



ESTRUTURA DO COMANDO AMBIENTAL
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SEDE DO 2º BABM

Rua Antônio Gonçalves do Amaral, nº 1100, Bairro São José – Santa Maria/RS

SEDE DO 3º BABM

Rua  Sgt Jerônimo Airton B. dos Santos, nº 123, Bairro Lucas Araújo – Passo Fundo/RS 



Comando Ambiental da Brigada Militar 
Apresenta:
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AÇÕES PREVENTIVAS No território Gaúcho 
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Operação Integrada Segurança Alimentar
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O Comando Ambiental da Brigada Militar

desenvolveu nos dias 18/08/2021 e

19/08/2021 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 de

alimentos, nos municípios de Caseiros,

Getúlio Vargas e Capão da Canoa em

conjunto com MP, GAECO, PC e

Vigilância Sanitária. Foram apreendidos

161 quilos de carnes e embutidos, 55

litros de álcool, 35 quilos de farinha de

trigo, flagrando crime contra a

economia popular, comércio de peixes

ameaçados de extinção (Bagre),

falsidade ideológica e

empreendimentos sem Licença de

Operação, totalizando

aproximadamente 2.286 Kg de

alimentos impróprios para o consumo,

com prazo de validade vencida ou sem

procedência. Ainda foram apreendidos

16 pacotes de cigarros sem

procedência e por orientação da Polícia

Federal foi realizada a apreensão e o

encaminhamento à Receita Federal.



Operação Hospitais E CLÍNICAS
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O Comando Ambiental da

Brigada Militar desencadeou

operação no dia 18/08/2021,

priorizando a fiscalização em

Hospitais, Clínicas Médicas,

Hospitais de Pronto

Atendimento, Postos de Saúde

e Clínicas Odontológicas que

operam em desacordo com as

normas legais, por meio de

ações preventivas e proativas,

através das patrulhas ambientais.

As inspeções obtiveram como

resultado a confecção de 10

Termos circunstanciados, 01

Comunicação de Ocorrência

Policial e 10 Notificações

Ambientais por não apresentar,

não possuir ou não cumprir as

licenças de operação do órgão
competente.



Operação de Fiscalização em 
Desmanches e Ferros velhos
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No dia 19/08/2021, as guarnições
da PATRAM de Sapucaia do Sul e
Porto Alegre em conjunto com
33°BPM e Bombeiros Militares,
efetuaram operação no município
de Sapucaia do Sul em
fiscalização a empreendimentos
altamente poluidores. Durante a
fiscalização foram abordados 21
pessoas, sendo identificado um
indivíduo foragido da justiça, o
qual era proprietário de uma
reciclagem e encontrado com o
outro indivíduo uma balança de
precisão, 05 pinos de cocaína, 03
pedras de crack e 310 reais em
espécies, sendo dado voz de
prisão em flagrante e conduzidos
a 1° DPPA do município. Foram
fiscalizados 06 empreendimentos,
constatando que 03 não
possuíam Licença de Operação
Ambiental, PPCI dos Bombeiros
Militares e Alvará municipal.
Diante destes fatos foi efetuado
os respectivos Termos
Circunstanciados e Notificações
Ambientais.



OPERAÇÃO integrada com       
comando rodoviário da brigada militar
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No dia 19/08/2021, a
PATRAM de Osório em
atenção a ordem de serviço,
realizou operação integrada
com o CRBM e SEAP, no
município de Capivari do Sul,
com abordagens e vistorias
em veículos e pessoas, onde
foram fiscalizados caminhões
boiadeiros, veículos de
passeio, motocicletas e
caminhões com carga de
produtos perecíveis. Durante
a operação foram recolhidos
dois veículos leves por
documentação irregular e
lavrados autos de infrações
pelo CRBM.



Operação Integrada Óleo Queimado 
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O Comando Ambiental da

Brigada Militar desenvolveu

nos dias 18/08/2021 e

19/08/2021 atividades

operacionais com ações de
policiamento ambiental de

combate e fiscalização aos

crimes ambientais com

ênfase na fiscalização em

empresas que operam a
atividade de coleta e

transporte de óleos

lubrificantes usados. A

fiscalização confeccionou

02 ocorrências pelo crime
de poluição em 02

empreendimentos distintos,

os autores responderão

pelos Art: 60, Lei: 9605/98,
CONSEMA 372/2018.



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 na extração de minério

em todo Estado do Rio Grande do
Sul. A fiscalização permanente tem

apresentado grandes resultados,

coibindo desvios ou uso de

artefatos explosivos de forma

clandestina, bem como

dificultando os delitos com estes

materiais na prática de crimes
ambientais e de outros crimes.



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 =  19 BA = 33 BA = 15 BA = 

COP = 00 COP = 00 COP = 01 COP = 00

DP = 00 DP = 00 DP = 02 DP = 0

No dia 17/08/2021, após diligências, policiais militares do 3º Batalhão Ambiental da Brigada
Militar de Canela, concluíram levantamento ambiental que culminou em responsabilização
de um médico veterinário pelos crimes de prevaricação e maus-tratos. Os fatos se iniciaram
em 08/07/2021, quando em uma operação conjunta a técnicos ambientais de um município
abrangido pela atuação do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela, constataram
16 cães em situação de maus-tratos, sendo acionada a vigilância sanitária municipal, o
médico em questão é servidor de carreira da vigilância sanitária e ao comparecer no local
atestou por escrito que os cães não estavam em maus-tratos, mesmo diante de situação
gritante de falta de higiene, falta de acesso a água e diminuídas condições de locomoção
dos cães. Mediante os fatos, a guarnição solicitou avaliação por técnicos das Secretarias
Estadual de Pecuária e Agricultura e de Meio Ambiente, as quais emitiram laudos
assinados por quatro veterinários atestando maus-tratos. Diante dos diversos indícios de
prevaricação do técnico municipal, a guarnição tomou as medidas legais cabíveis para a
responsabilização do mesmo por prevaricação e maus tratos por omissão, tendo em vista
que o referido médico ignorou o que dispõe a Resolução do Conselho Federal de Medicina
Veterinária n°1.236/2018, que define o que é maus-tratos.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA FAUNA
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Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES CONTRA fLORA
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Na tarde desta sexta-feira 13/08/2021,
uma guarnição de Serviço do 3° Batalhão
Ambiental da Brigada Militar da Cidade
de São José do Ouro, deslocou até o
interior do município de Santo Expedito
do Sul/RS, em atendimento a denúncia
anônima, referente a corte de árvores
nativas, sendo constatado que houve o
corte de 106 árvores nativas das espécies,
canela, angico, bugre, mamica de cadela
e açoita-cavalo, em estágio avançado de
regeneração localizadas em Área de
Preservação Permanente sem licença do
órgão ambiental competente. Foram
apreendidas 36 árvores in natura que
estavam no local e confeccionado
Comunicação de Ocorrência Policial por
crime contra a Flora.

Na tarde desta segunda-feira
16/08/2021 a guarnição de serviço da
PATRAM de Bento Gonçalves, realizou
vistoria em área rural no município de
União da Serra, onde foi constatado o
depósito de produto vegetal nativo,
toras de Araucária sem qualquer
comprovação de origem. Diante dos
fatos foi realizado levantamento
fotográfico, georreferenciamento e
confeccionado Comunicação de
Ocorrência Policial e Termo de
Apreensão.



Comando AMBIENTAL NO Combate 
AOS CRIMES DE POLUIÇÃO
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Na manhã deste domingo 15/08/2021, a
guarnição de serviço da PATRAM de
Santiago, deslocaram em atendimento a
denúncia referente a depósito de sucata,
na localidade Linha 10, Distrito São Paulo,
interior do município de Jaguari/RS, onde
constataram depósito irregular de sucata,
a qual não possui Licenciamento
Ambiental do órgão competente para tal
atividade, sendo Confeccionado Termo
Circunstanciado para o proprietário.

Na tarde desta quarta-feira, 18/08/2021,
uma guarnição do 2º BABM, da Cidade de
Bagé, deslocou até o interior de Candiota,
constatando um caminhão de transporte
de óleo diesel tombado e vazando o
respectivo produto no solo, por
aproximadamente 500m no acostamento
da estrada, não atingindo recursos
hídricos, área habitada tampouco área de
preservação permanente. Agentes da
FEPAM, juntamente com o técnico da
empresa, tomaram as providências
necessárias para minimizar os danos
ambientais através de barreiras de
contenção, diques com lonas bem como o
transbordo do óleo restante nos tanques
do caminhão tombado para outro veículo.



apreensões REALIZADAS
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No dia 14/08/2021, uma guarnição da PATARAM
de Tramandaí deslocou ao município de
Mostardas para apoio a uma equipe do ICMBIO
com a finalidade de coibir crimes ambientais
naquela região, conforme ordem de serviço.
Foram abordados 02 acampamentos, 14 pessoas
e 04 veículos. Em um dos acampamentos foi
localizado 01 revólver cal. 38 municiado com 05
munições intactas. Foi identificado o
proprietário da arma, sendo conduzido à UPA
para exame de corpo de delito e posterior ao
plantão da Polícia Civil na cidade de Tramandaí
onde foi lavrado o flagrante e arbitrado fiança
de R$1000,00.

Na manhã do dia 15/08/2021, uma equipe da PATRAM juntamente com uma equipe de Guarda Parque da
SEMA, em operação integrada apreenderam 04 armas de fogo, munições e petrechos de caça e pesca na
cidade de Santo Antônio da Patrulha na localidade de Chicolumã em área da APA do Banhado Grande.

Em abordagem a um acampamento com 04 indivíduos, foram verificadas quatro armas de fogo com
certificado de registro, porém os cidadãos tinham autorização do IBAMA com a finalidade de caça de
controle do Javali, desta forma contrariando a legislação devido o local ser de área de Proteção
Ambiental e não incidência da espécie exótica, sendo localizados carcaças e ossos provenientes de caça
de espécimes silvestres (um crânio de capivara, uma pata de lebre, pedaços de casco de tatu, ossos de
jacaré, pata de saracura e penas de aves silvestre), bem chamas plásticas no interior do banhado e
restos de arroz, indicando a seva para caça e diversos cartuchos deflagrados no solo, além de duas
redes de pesca armadas na água. Diante dos fatos os indivíduos e material, foram conduzidos a Delegacia
de Polícia Civil Regional.



apreensões REALIZADAS
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Na tarde do dia 17/08/2021, uma
guarnição da PATRAM de Caxias do
Sul em atendimento de denúncia que

relatava cães de caça em situação de
maus tratos numa propriedade rural
na localidade de Caravágio da 6º
Légua, no interior do município de
Caxias do Sul, a equipe realizou a

prisão de dois indivíduos por posse
ilegal de arma de fogo, maus-tratos a
cães e caça de animais silvestres. Na
propriedade foram localizadas armas
de caça, peles de animais mortos da

espécie Quati, aves silvestres e
outros animais mortos e
acondicionadas em freezers
(aproximadamente 140Kg de carne
de animais silvestres), armadilhas

para captura de animais silvestres e
munições. Também foram localizadas
arapucas armadas com pássaros
recém capturados. Os 07(sete) cães
do local foram examinados pela

veterinária da SEMMA a qual
constatou que estavam em situação
de naus-tratos. Diante dos fatos foi
dado voz de prisão aos indivíduos e
proprietários dos animais e materiais,

sendo conduzidos para a Delegacia de
Polícia de Pronto Atendimento onde
foi lavrado o flagrante delito.



RESGATES REALIZADOS
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No dia 13/08/2021, uma
guarnição da PATRAM de
Tramandaí efetuou o resgate de
um Pinguim que encontrava-se
debilitado na barra do Rio
Tramandaí. O animal foi
encaminhado ao CERAM para
cuidados veterinários.

Na tarde desta quinta-feira
(19/08/21) uma equipe da PATRAM
de Porto Alegre realizou resgate de
uma tartaruga no bairro Moinhos
de Vento, em Porto Alegre. No local
foi feito contato com a parte
solicitante para realizar o
salvamento do animal que
provavelmente tenha sido
atropelado por um automóvel.
Devido à gravidade dos ferimentos
foi encaminhada a Clínica
Veterinária, neste município, sendo
identificada como tartaruga, adulta,
da espécie (Cagado de Barbicha).



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

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS

"O Braço Verde da Brigada Militar” – Ano 2 – 37ª Edição – De 13 a 19 de Agosto de 2021                               20

,

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 07 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

mailto:cabm-comsoc@bm.rs.gov.br
http://www.brigadamilitar.rs.gov.br/cabm
https://twitter.com/ambientalbmrs
http://www.facebook.com/CABM-Comando-Ambiental-da-BMRS-103184178%20121043/
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1° BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR

2° BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR

SANTA MARIA: 55 3221-7372 SÃO GABRIEL: 55 3232-9254

CACHOEIRA DO SUL: 51 3723-1515 RIO PARDO: 51 3723-1515

BAGÉ: 53 3242-5577 SANTANA DO LIVRAMENTO: 55 3243-4736

URUGUAIANA: 55 3413-1249 ALEGRETE: 55 3421-2769

CRUZ ALTA: 55 3322-8305 SANTO ÂNGELO: 55 3312-1046

SÃO GABRIEL: 55 3232 9221 / 55 8428-8235

3° BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR

PASSO FUNDO: 54 3335-8350 CARAZINHO: 54 3331-7626

LAGOA VERMELHA: 54 3358-4072 ERECHIM: 54 3519-9723

FREDERICO WESTPHALEN : 55 3744-6919 NONOAI: 54 3362-2125 / 54 99974-1167

SÃO JOSÉ DO OURO: 54 3352-1425 / 54 99665-2957 CAXIAS DO SUL: 54 3215-5531

BENTO GONÇALVES: 54 3452-2968 VACARIA:54 3231-1442

CANELA: 54 3282-8547 / 54 3282-8560 TAQUARA: 51 3541-1246

SANTA ROSA: 55 99656-1835 TRÊS PASSOS: 55 3522-8005

SÃO LUIZ GONZAGA: 55 3352-6616 SÃO BORJA: 55 3430-3417

PORTO ALEGRE: 51 98501-6672                                           

SAPUCAIA DO SUL: 51 3450-4061 / 51 8447-1308

MONTENEGRO: 51 98599-9005                                              

ESTRELA: 51 3720-1318 

CAPÃO DA CANOA: 51 3689-3206 / 51 98504-6899 

TRAMANDAÍ: 51 3661-4620 / 51 986080836

OSÓRIO: 51 3601-1726 / 51 986080659                                 

TORRES: 51 3626-4798 / 51 986080839

PELOTAS: 53 3225-3722 / 53 98428-7444  

RIO GRANDE: 53 3235-4702 / 53 98428-7279

CAMAQUÃ: 51 3671-4288 / 51 98608-040 / 51 

3671-2111

TELEFONES DAS FRAÇÕES DO
COMANDO AMBIENTAL da brigada militar


