
ESTADO DE MATO GROSSO

BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL

“PRESERVANDO 

NOSSA 

FLORA”



 Desenvolver especialmente atividades de

policiamento e fiscalização ambiental, objetivando a

proteção da fauna, da flora, dos recursos hídricos e

florestais, das extensões d’água e dos mananciais,

evitando-se a poluição, a caça e a pesca ilegal, as

queimadas e os desmatamentos não autorizados”.

MISSÃO





 Objetivo principal o controle de ações

depredatórias das vegetações diversas do

estado de Mato Grosso. Trazendo desta forma

um maior controle na presença futura da

biodiversidade.

OBJETIVO



BPMPA

Barra do Bugres

Cumprindo a Missão e Objetivo

Sub Unidades





 Proporcionar o combate ao crime

ambiental de desmatamento e queimada nos

mais diversos tipos de vegetação dos biomas

do estado de Mato Grosso.

FINALIDADE





LEGISLAÇÃO

DECRETO LEI N° 6.901, DE 15 DEZEMBRO DE 2005

Art. 2º Compete ao Batalhão de Polícia Militar de Proteção

Ambiental - BPMPA, além de outras atribuições legais:

I - proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos e florestais, as

áreas de preservação permanente e as unidades de conservação;

(...)

III - monitorar, fiscalizar e repreender desmatamentos ilegais e

queimadas não autorizadas;

IV - apoiar, viabilizar e auxiliar as ações ambientais de competência

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT;

(...)





LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 232, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2005:

Art. 7º Compete à Polícia Militar especializada, em

conjunto com a SEMA, exercer a fiscalização e a autuação por

infração à legislação de proteção ambiental;





BPMPA

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (In Loco)

• Inspeção;

• Notificação;

• Infração;

• Embargo ou Interdição;

• Destruição de Instrumentos Utilizados na Infração;

• Doação e

• Apreensão.





FLORA

Compete ao BPMPA:

• Realizar ações policiamento e fiscalização ambiental visando a

preservação da flora;

• Fiscalizar e fazer cumprir a legislação

ambiental voltada para a preservação

da flora em todos estado de MT;

• Fiscalizar os desmatamentos,

queimadas e outras ações

agressivas a flora;





Apreensão

Imagem 01 – Maquina equipada para poder retirar à matéria

prima da floresta a madeira bruta em sistema de tora a grande

fomentação da posterior queimada.





Imagem 02 – Madeira em sistema de tora apreendida pelo BPMPA retirada

ilegalmente da floresta. Desta forma pré – seleciona as matérias prima que

gerar finança para posterior derrubada da mata e introdução de fogo para

uma limpeza de área e introdução da Pecuária ou lavoura.

Apreensão





Correntão

Imagem 03 – Acessório (correntão) utilizado para fazer a derrubada da

vegetação em grande escala, sendo utilizados dois tratores de esteira para

puxá-la e realizar a limpeza da área para posterior queimada.





Área Desmatada

Imagem 04 – Vista parcial de campo aberto na floresta

conhecido como (Talhões) onde já foram queimados e

introduzidos pastagens para o gado.





Imagem 05 – Vista aérea da derrubada já com a vegetação seca

e enleirada pronto para o fogo.

Madeiras Enleiradas para Queimada





Fogo

Imagem 06 – Vista de uma ação do fogo para limpeza de área de

derrubada.





Fogo

Imagem 07 – Vista da ação do fogo em florestas para fins de 

limpeza, desta forma destruindo a biodiversidade do local.





Fogo

Imagem 08 – Vista da queimada liberando a fumaça desta

forma vinda a causar a poluição atmosférica. Com a queima

do oxigênio e a liberação do Gas carbônico.





Pecuária

Imagem 08 – Vista parcial da floresta depois da ação do homem e a

introdução da pecuária.





Plantio

Imagem 09 – Área de floresta já desmatada irregularmente e pronta

para o plantio de lavoura





Resultados Esperados

Mitigação dos impactos negativos

dos incêndios florestais e queimadas

ilegais, contribuindo para a um meio

ambiente saudável e melhor qualidade

vida para a população mato-grossense.



“Em Defesa da Vida, Protegendo 

o Meio Ambiente”

BPMPA


