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RGB

R: 31    G:31    B:31

R: 179    G:179    B:179

R: 251    G:202    B:70

CMYK

C:0   M:0   Y:0   K:88

C:0   M:0   Y:0   K:30

C:0   M:23   Y:93   K:6

Principais cores utilizadas e os seus padrões em RGB
(mídias digitais) e CMYK (impressos).

Versão em cores.

6º BPChq
Abreviatura para o 6º Batalhão de Polícia de Choque.

A granada GL-307/I-REF foi desenvolvida para ser utilizada 
em operações de controle de distúrbios e combate à 
criminalidade.
Possui grande efeito atordoante provocado pela detonação 
da carga explosiva associado à luminosidade intensa que 
ofusca a visão dos agressores por alguns segundos, 
permitindo uma eficiente ação policial.

GRANADA GL-307

Pistolas de Clark
Símbolo que identifica internacionalmente a atividade de 
Polícia Militar e utilizado como distintivo básico das Polícias 
Militares no Brasil.

Elmo
Simboliza o adestramento, disciplina, organização, 
abnegação e humildade dos guerreiros precursores das 
doutrinas de Operações de Choque e das tropas 
especializadas no mundo.

Uma das principais armas utilizadas pelas forças polícias 
do mundo. É utilizada por tropas de Operações de Choque 
durante ocorrências de controle de distúrbios civis e de 
restabelecimento da ordem pública. 

Espingarda Cal. 12

Louros (Coroa do triunfo)
Símbolo da vitória, as folhas de louro, na Grécia e Roma 
antiga, eram trançadas compondo uma espécie de grinalda 
usada para coroar os vencedores, um sinal público de 
glória e reconhecimento da vitória na guerra.

BM RS
Abreviatura de Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

GRANADA GL-310
A granada GL-310/I-REF foi desenvolvida para ser utilizada 
em operações de controle de distúrbios e combate à 
criminalidade. Atua por saturação de ambientes, por 
intermédio da geração de intensa nuvem de fumaça 
lacrimogênea. Durante a emissão a granada se movimenta 
aleatóriamente, o que amplia a área gasada e impossibilita 
a devolução contra a tropa.

Lançador AM 640

Foi projetado para facilitar a operação e disparar munições 
padrão de 40 mm. O Lançador está especialmente 
adaptado para operações de Manutenção de Ordens 
conduzidas por Forças Policiais. 

Data da criação do 6º Batalhão de Polícia de Choque - 6º 
BPChq, de Uruguaiana.

22 de fevereiro de 2021

O amarelo representa o metal ouro, é a 
cor da imortalidade ou da eternidade, e 
por essa razão está presente no 6° 
Batalhão de Polícia de Choque. 

COR AMARELO

Versão em tons de cinza. Versão em negativo. Versão em preto.Versão dissimulado.



VERSÃO EM CORES

VERSÃO DISSIMULADO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
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