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A INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL®, EMPRESA 
ESTRATÉGICA DE DEFESA, constituída nos termos da Lei nº 6.227, de 14 
de julho de 1975, é uma empresa pública dependente, com personalidade 
jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio 
do Comando do Exército, com a missão de fabricar e comercializar produtos 
de defesa e segurança para clientes institucionais, especialmente Forças 
Armadas, Forças Policiais e clientes privados. 

A IMBEL® tem sua origem em 1808, por ocasião da criação por D. João VI da 
Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas, no bairro Jardim Botânico, 
no Rio de Janeiro/RJ, razão pela qual conquistou a primazia como Empresa 
Estratégica de Defesa e Segurança do Brasil. Atualmente, a Empresa tem 
sua sede instalada em Brasília/DF e suas Unidades de Produção localizadas 
nas cidades de Piquete/ SP, Rio de Janeiro/RJ, Magé/RJ, Juiz de Fora/MG e 
Itajubá/MG.

Os principais produtos fabricados e comercializados pela IMBEL® são fuzis, 
pistolas e carabinas; munições de artilharia, de morteiros e de carros de  
combate; pólvora, explosivos e acessórios; equipamentos de comunicações 
e eletrônica; e sistemas de abrigos temporários de campanha, humanitários 
e de defesa civil.

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL-IMBEL®, Strategic Company 
for Defence, formed pursuant to Act 6.227 of July 14, 1975, is an under 
private law state-owned company, linked to the Ministry of Defence through 
the Brazilian Army. IMBEL® mission is to produce and supply security 
and defence products to institutional clients, like Armed Forces and Law 
Enforcement. IMBEL® also provides its products to civilian customers.

IMBEL® has its origin in the year 1808, when King D. João VI founded the 
Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas in Jardim Bôtanico, Rio de 
Janeiro. For that reason, IMBEL® conquered the primacy of being the first 
Brazilian Security and Defence Strategic Company. Currently, IMBEL® main 
office is placed in Brasília/DF and its five Production Plants are located at 
the cities of Piquete/SP, Rio de Janeiro/RJ, Magé/RJ, Juiz de Fora/MG and 
Itajubá/MG.

The main products manufactured by IMBEL® are: rifles, pistols and carbines; 
mortar bombs, artillery and tank ammunition; military and civilian powders, 
explosives and accessories; eletronics and communication systems & 
equipments and campaign & humanitarian temporary shelter systems.
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FUZIS E CARABINAS 5,56 
5.56 RIFLES AND CARBINES
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FUZIL DE ASSALTO 5,56 IA2 / 5.56 IA2 ASSAULT RIFLE

Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Coronha Rebatível e Coronha Retrátil (Acessório) : 
confeccionada em polímero de alta resistência e sistema 

simplificado de travamento e destravamento.
Foldable or Adjustable Buttstock : high resistant polymer 

made with easy locking/unlocking system.

Guarda-mão : com chapa defletora e isoladora de 
temperatura, permitindo redução do aquecimento na região 
da empunhadura durante a realização continuada de tiros.
Handguard : with deflector and temperature insulating plate.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel :cold forged steel.

Carregador : com capacidade para 30 tiros.
Feed mechanism: 30-round magazine.

Calibre / Caliber : 5,56x45mm
Comprimento / Full Length : 850mm +/- 25mm
Comprimento com coronha rebatida / Length with folded buttstock : 
600mm +/- 20mm
Comprimento do Cano com quebra-chamas /barrel with flash hider
length : 350 +/- 15mm
Funcionamento / Action : Semiautomático, automático  e Repetição / 
Semi Auto, auto and Single Action
Peso sem carregador e sem acessórios / Weight without magazine and 
accessories : 3400 +/- 50g
Raiamento / rifling : 6 H passo 1:254mm / 6 grooves CW pitch 1:10

Ferrolho rotativo. Rotary bolt.
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Calibre / Caliber : 5,56x45mm
Comprimento / Full Length : 850 +/- 25mm
Comprimento com coronha rebatida / Length with folded buttstock : 600 
+/- 20mm
Comprimento do Cano com quebra-chamas / barrel with flash hider
length : 350 +/- 15mm
Funcionamento / Action : Semiautomático e Repetição / Semi Auto and 
Single Action
Peso sem carregador e sem acessórios / Weight without magazine and 
accessories : 3400 +/- 50g
Raiamento / rifling : 6 H passo 1:254mm / 6 grooves CW pitch 1:10

CARABINA 5,56 IA2 / 5.56 IA2 CARBINE

Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Coronha Rebatível e Coronha Retrátil (Acessório) : 
confeccionada em polímero de alta resistência e sistema 

simplificado de travamento e destravamento.
Foldable or Adjustable Buttstock : high resistant polymer 

made with easy locking/unlocking system.

Guarda-mão : com chapa defletora e isoladora de 
temperatura, permitindo redução do aquecimento na região 
da empunhadura durante a realização continuada de tiros.
Handguard : with deflector and temperature insulating plate.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : com capacidade para 30 tiros.
Feed mechanism: 30-round magazine.

Ferrolho rotativo. Rotary bolt.
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FUZIS E CARABINAS 7,62
7.62 RIFLES AND CARBINES
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Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Coronha Rebatível e Coronha Retrátil (Acessório) : 
confeccionada em polímero de alta resistência e sistema 

simplificado de travamento e destravamento.
Foldable or Adjustable Buttstock : high resistant polymer 

made with easy locking/unlocking system.

Guarda-mão : com chapa defletora e isoladora de 
temperatura, permitindo redução do aquecimento na região 
da empunhadura durante a realização continuada de tiros.
Handguard : with deflector and temperature insulating plate.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : com capacidade para 20 tiros.
Feed mechanism: 20-round magazine.

Calibre / Caliber : 7,62x51mm
Comprimento / Full Length : 920mm
Comprimento com coronha rebatida / Length with folded buttstock : 
670mm
Comprimento do Cano com quebra-chamas / barrel with flash hider
length : 390mm
Funcionamento / Action : Semiautomático, Automático e Repetição / 
Semi Auto, Auto and Single Action (Grenade Launcher)
Peso sem carregador e sem acessórios / Weight without magazine and 
accessories : 4,03Kg
Raiamento / rifling : 4H passo 1:305 mm / 4 grooves CW pitch 1:12

FUZIL DE ASSALTO 7,62 IA2 / 7.62 IA2 ASSAULT RIFLE
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CARABINA 7,62 IA2 / 7.62 IA2 CARBINE

Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Coronha Rebatível e Coronha Retrátil (Acessório) : 
confeccionada em polímero de alta resistência e sistema 

simplificado de travamento e destravamento.
Foldable or Adjustable Buttstock : high resistant polymer 

made with easy locking/unlocking system.

Guarda-mão : com chapa defletora e isoladora de 
temperatura, permitindo redução do aquecimento na região 
da empunhadura durante a realização continuada de tiros.
Handguard : with deflector and temperature insulating plate.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : com capacidade para 20 tiros.
Feed mechanism: 20-round magazine.

Calibre / Caliber : 7,62x51mm
Comprimento / Full Length : 800mm
Comprimento com coronha rebatida / Length with folded buttstock : 
550mm
Comprimento do Cano com quebra-chamas / barrel with flash hider
length : 265mm
Funcionamento / Action : Semiautomático e Repetição / Semi Auto and 
Single Action
Peso sem carregador e sem acessórios / Weight without magazine and 
accessories : 3,8Kg
Raiamento / rifling : 4H passo 1:305 mm / 4 grooves CW pitch 1:12
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FUZIL DE PRECISÃO AGLC .308
AGLC .308 SNIPER RIFLE
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FUZIL DE PRECISÃO AGLC .308 / AGLC .308 SNIPER RIFLE

Coronha fabricada em madeira açoita-cavalo (Luehea divaricata Mart.)
Buttstock made of “açoita-cavalo” wood (Luehea divaricata Mart.)

Cano : flutuante em aço forjado a frio.
Floating cold forged steel barrel.

Capacidade : 4 + 1 cartuchos.
Capacity : 4 + 1 rounds.

Calibre / Caliber: .308 WIN
Raiamento / Rifling : 4H passo 1:305mm / 4 grooves CW pitch  1:12
Peso (sem munição): 4,7 Kg
Comprimento / Full Length: 1200mm
Comprimento do cano / barrel length : 610mm
Funcionamento / Action: Repetição / Bolt Action

Ferrolho de ação Mauser.
Mauser bolt action.



12 www.imbel.gov.br

DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808 - DEFENCE AND SECURITY SINCE 1808

FUZIL 7,62 M964 A1 MD1 - PARAFAL
7.62 M964 A1 MD1 RIFLE - PARAFAL
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FUZIL 7,62 M964 A1 MD1 - PARAFAL / 7.62 M964 A1 MD1 RIFLE - PARAFAL

Coronha Rebatível: confeccionada em polímero de alta 
resistência.

Foldable Buttstock made with high strength polymer.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : com capacidade para 20 tiros.
Feed mechanism: 20-round magazine.

Calibre / Caliber : 7,62x51mm
Comprimento / Full Length : 990 +/- 25mm
Comprimento com coronha rebatida / Length with folded buttstock : 750 
+/- 20mm
Comprimento do Cano  com quebra-chamas / barrel with flash hider 
length : 440mm
Funcionamento / Action : Semiautomático, Automático e Repetição / 
Semi Auto, Auto and Single Action
Peso sem carregador e sem acessórios / Weight without magazine and 
accessories : 4500 +/- 50g
Raiamento / rifling : 4H passo 1: 305mm / 4 grooves CW pitch 1:12
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PISTOLAS
PISTOLS
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PISTOLA .380 GC MD1 / .380 GC MD1 PISTOL
Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : Bifilar com capacidade para 17 
cartuchos ou 19 com prolongador.

Magazine for 17 or 19 rounds (with bumper).

Sistema ADC: permite desarmar o cão sem 
acionar o gatilho / The ADC System makes 

possible quickly and safely cocking the hammer.

Mira de 3 pontos.
3-dot sight.

Calibre / Caliber : .380 ACP
Comprimento / length : 194 mm
Comprimento do cano / barrel length : 108mm (4,25”)
Altura / Heigth : 136 mm
Espessura / thickness : 38 mm
Peso sem carregador / Weight (w/o magazine) : 1010 g
Peso do carregador / Magazine Weight : 109 g (vazio) / 293g (17+1) 
312g (19+1)
Raiamento / Rifling : 6 H 1:406mm / 6 grooves CW pitch 1:16
Cano / Barrel : Leve e Rampado
Armação / Frame : Aço carbono
Ferrolho /  Slide : Aço Carbono
Funcionamento / Action : semiautomático em ação simples

Trava de segurança do punho. 
Grip safety.

Registro de tiro e segurança ambidestro.
Ambidextrous thumb safety lock.
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PISTOLA .380 GC MD2 LX / .380 GC MD2 LX PISTOL

Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : Bifilar com capacidade para 17 
cartuchos ou 19 com prolongador.

Magazine for 17 or 19 rounds (with bumper).

Sistema ADC: permite desarmar o cão sem 
acionar o gatilho / The ADC System makes 

possible quickly and safely cocking the hammer.

Mira de 3 pontos.
3-dot sight.

Calibre / Caliber : .380 ACP
Comprimento / length : 219 mm
Comprimento do cano / barrel length : 128mm (5”)
Altura / Heigth : 136 mm
Espessura / thickness : 38 mm
Peso sem carregador / Weight (w/o magazine) : 1180 g
Peso do carregador / Magazine Weight : 109 g (vazio) / 293g (17+1) 
312g (19+1)
Raiamento / Rifling : 6 H 1:406mm / 6 grooves CW pitch 1:16
Cano / Barrel : Pesado e Rampado
Armação / Frame : Aço carbono
Ferrolho / Slide : Aço Carbono
Funcionamento / Action : semiautomático em ação simples

Trava de segurança do punho. 
Grip safety.

Registro de tiro e segurança ambidestro.
Ambidextrous thumb safety lock.



17www.imbel.gov.br

DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808 - DEFENCE AND SECURITY SINCE 1808

PISTOLA 9 GC MD1 / 9 GC MD1 PISTOL

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : Bifilar com capacidade para 17 
cartuchos.

17 - round double row magazine.

Sistema ADC: permite desarmar o cão sem 
acionar o gatilho.

The ADC System makes possible quickly and 
safely cocking the hammer.

Mira de 3 pontos.
3-dot sight.

Calibre / Caliber : 9x19mm
Comprimento / length : 219 mm
Comprimento do cano / barrel length : 128mm (5”)
Altura / Heigth : 139mm
Espessura / thickness : 38mm
Peso sem carregador / Weight (w/o magazine) : 1120g
Peso do carregador / Magazine Weight : 122g (vazio) / 332g
Raiamento / Rifling : 6 H 1:254mm / 6 grooves CW pitch 1:10
Cano / Barrel : Pesado e Rampado / bull
Armação / Frame : Aço carbono
Ferrolho / Slide : Aço Carbono
Funcionamento / Action : semiautomático em ação simples

Trava de segurança do punho. 
Grip safety.

Registro de tiro e segurança ambidestro.
Ambidextrous thumb safety lock.
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PISTOLA .40 TC MD6 / .40 TC MD6 PISTOL

Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Trava de segurança do punho. 
Grip safety.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : Bifilar com capacidade para 16 
cartuchos.

16 - round double row magazine.

Sistema ADC: permite desarmar o cão sem 
acionar o gatilho.

The ADC System makes possible quickly and 
safely cocking the hammer.

Mira de 3 pontos.
3-dot sight.

Calibre / Caliber : .40 S&W
Comprimento / length : 194mm
Comprimento do cano / barrel length : 102mm (4”)
Altura / Heigth : 139mm
Espessura / thickness : 38mm
Peso sem carregador / Weight (w/o magazine) : 820g (polímero)
Peso do carregador / Magazine Weight : 90 g (vazio) / 362 g (cheio)
Raiamento / Rifling : 6 AH 1:406mm / 6 grooves CCW pitch 1:16
Cano / Barrel : Pesado e Rampado / bull
Armação / Frame : Polímero com inserto metálico / polymer
Ferrolho / Slide : Aço Carbono
Funcionamento / Action : semiautomático em ação simples

Armação em Polímero.
Polymer frame.

Registro de tiro e segurança ambidestro.
Ambidextrous thumb safety lock.
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PISTOLA .40 GC MD7 LX / .40 GC MD7 LX PISTOL

Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : Bifilar com capacidade para 16 
cartuchos.

16-round double row magazine.

Sistema ADC: permite desarmar o cão sem 
acionar o gatilho. 

The ADC System makes possible quickly and 
safely cocking the hammer.

Mira de 3 pontos.
3-dot sight.

Calibre / Caliber : .40 S&W
Comprimento / length : 219mm
Comprimento do cano / barrel length : 128mm (5”)
Altura / Heigth : 139mm
Espessura / thickness : 38mm
Peso sem carregador / thickness : 1200 g
Peso do carregador / Magazine Weight : 90g (vazio) / 362g (cheio)
Raiamento / Rifling : 6 AH 1:406mm / 6 grooves CCW pitch 1:16
Cano / Barrel : Pesado e Rampado / bull
Armação / Frame : Aço Carbono
Ferrolho / Slide : Aço Carbono
Funcionamento / Action : semiautomático em ação simples

Trava de segurança do punho. 
Grip safety.

Registro de tiro e segurança ambidestro.
Ambidextrous thumb safety lock.
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PISTOLA .45 GC MD2 / .45 GC MD2 PISTOL

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : Bifilar com capacidade para 14 
cartuchos.

14-round double row magazine

Sistema ADC (opcional): permite desarmar o 
cão sem acionar o gatilho.

The ADC System makes possible quickly and 
safely cocking the hammer.

Mira de 3 pontos.
3-dot sight.

Calibre / Caliber : .45 ACP
Comprimento / length : 219mm
Comprimento do cano / barrel length : 128mm (5”)
Altura / Heigth : 139mm
Espessura / thickness : 38mm
Peso sem carregador / Weight (w/o magazine) : 1140g
Peso do carregador / Magazine Weight : 86g (vazio) / 381g (cheio)
Raiamento / Rifling : 6 AH 1:406mm / 6 grooves CCW pitch 1:16
Cano / Barrel : Pesado e Rampado
Armação / Frame : Aço carbono
Ferrolho / Slide : Aço Carbono
Funcionamento / Action : semiautomático em ação simples

Trava de segurança do punho. 
Grip safety.

Registro de tiro e segurança ambidestro.
Ambidextrous thumb safety lock.
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PISTOLA 9 TC MD6 / 9 TC MD6 PISTOL

Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : Bifilar com capacidade para 17 
cartuchos.

17 - round double row magazine.

Sistema ADC: permite desarmar o cão sem 
acionar o gatilho.

The ADC System makes possible quickly and 
safely cocking the hammer.

Mira de 3 pontos.
3-dot sight.

Calibre / Caliber : 9mm
Comprimento / length : 194 mm
Comprimento do cano / barrel length : 102mm
Altura / Heigth : 139 mm
Espessura / thickness : 38 mm
Peso sem carregador / Weight (w/o magazine) : 845 g (MD6)
Peso do carregador / Magazine Weight : 122 g (vazio) / 332 g (cheio)
Raiamento / Rifling : 6 H 1:254mm / 6 grooves CCW pitch 1:10
Cano / Barrel : Pesado Rampado / bull
Armação / Frame : Polímero (MD6)
Ferrolho / Slide : Aço Carbono
Funcionamento / Action : semiautomático em ação simples

Trava de segurança do punho. 
Grip safety.

Armação em Polímero.
Polymer frame.

Registro de tiro e segurança ambidestro.
Ambidextrous thumb safety lock.
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PISTOLA .380 TC MD6 / .380 TC MD6 PISTOL

Trilhos Picatinny : permite o acomplamento de diversos acessórios.
Picatinny rails : for accessories coupling.

Cano : aço forjado a frio.
Barrel : cold forged steel.

Carregador : Bifilar com capacidade para 17 
cartuchos ou 19 com prolongador.

Magazine for 17 or 19 rounds (with bumper).

Sistema ADC: permite desarmar o cão sem 
acionar o gatilho.

The ADC System makes possible quickly and 
safely cocking the hammer.

Mira de 3 pontos.
3-dot sight.

Calibre / Caliber : .380 ACP
Comprimento / length : 194 mm
Altura / Heigth : 139 mm
Espessura / thickness : 38 mm
Peso sem carregador / Weight (w/o magazine) : 845 g (MD6)
Peso do carregador / Magazine Weight : 122 g (vazio) / 332 g (cheio)
Raiamento / Rifling : 6 H 1:254mm / 6 grooves CW pitch 1:16
Cano / Barrel : Pesado Rampado
Armação / Frame : Polímero com inserto metálico / Polymer
Ferrolho / Slide : Aço Carbono 
Funcionamento / Action : semiautomático em ação simples

Trava de segurança do punho. 
Grip safety.

Armação em Polímero.
Polymer frame.

Registro de tiro e segurança ambidestro.
Ambidextrous thumb safety lock.
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As Facas de Campanha IA2 (FC-IA2) e Amz (FC-Amz) são produtos militares de alto desempenho, 
integrantes da Linha de Produtos IA2 da IMBEL®, que têm as seguintes características básicas: 
construídas em aço carbono AISI 1070 laminado (material consagrado na cutelaria militar), 
lâminas submetidas ao processo de austêmpera (o que proporciona uma dureza em torno de 
50 pontos na escala “ROCKWELL C”), resistentes à flexão/torção de fácil recuperação do corte; 
partes metálicas protegidas pelo processo de fosfatização, com resistência à corrosão por 
agentes químicos e ambientais diversos; perfil de gume estilo flat ground, permitindo cortes 
precisos e golpes de impacto; empunhadura e bainha confeccionadas em poliamida moldadas, 
possibilitando uma perfeita ergonomia, leveza, durabilidade, resistência à umidade e abrasões 
naturais no uso militar e com possibilidade de exfiltração rápida de água, o que permite melhor 
conservação. As bainhas possuem presilhas de aço para acoplagem rápida ao cinto de campanha 
e, para operações de longa duração, uma alça para instalação direta no equipamento. A alça de 
ligação da bainha com o cinto possui reforço de fita de segurança.

Campaign Knives IA2 (FC-IA2) and Amz (FC-Amz) are high-performance military products, 
members of the IMBEL® Range of IA2 Products, which have the following basic characteristics: 
constructed of AISI 1070 laminated carbon steel (which provides a hardness around 50 points 
on the “ROCKWELL C” scale), resistant to bending / twisting for easy cutting recovery; metal 
parts protected by the phosphating process, with resistance to corrosion by various chemical 
and environmental agents; flat ground profile, providing precise cuts and impact blows; handle 
and sheath made in molded polyamide, allowing a perfect ergonomics, lightness, durability, 
resistance to humidity and natural abrasions in military use and with the possibility of rapid 
exfiltration of water, which allows better conservation. The sheaths have steel clips for quick 
coupling to the field belt and, for long-term operations, a handle for direct installation on the 
equipment. The connection strap of the sheath with the belt has reinforcement of safety tape.

FACAS DE CAMPANHA
CAMPAIGN  KNIVES

AMZ IA2
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COMUNICAÇÕES, ELETRÔNICA E SISTEMAS
COMMUNICATIONS, ELECTRONICS AND SYSTEMS
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SISTEMA GÊNESIS GEN-3004 / GENESIS SYSTEM GEN-3004

O Sistema Gênesis é um sistema computadorizado de direção e coordenação de fogos Nível Brigada, que 
objetiva substituir os métodos tradicionais, de forma a atender às necessidades de Apoio de Fogo das 
Armas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia.

Dotado de equipamentos apropriados para o emprego em campanha, o sistema possibilita maior precisão e 
um expressivo ganho de velocidade no processamento das missões de tiro, permitindo que o comandante 
intervenha no combate pelo fogo no momento oportuno e com munições e volumes adequados.

O Sistema Gênesis torna o Apoio de Fogo contínuo e preciso, realizando a centralização de todas as 
unidades de tiro que estão sob seu controle operacional. Além disso, o Sistema Gênesis é flexível e modular, 
permitindo a redistribuição de seus módulos em função das necessidades táticas.

Inteiramente em português e contando com interfaces intuitivas, o Sistema Gênesis também é uma valiosa 
ferramenta de adestramento e instrução, seja no terreno ou em sala de aula.

Genesis System is a computerized Brigade Level command and coordination system that aims to replace 
traditional methods in order to meet the needs of Infantry, Cavalry and Artillery Fire Support.

Equipped with suitable equipment for field use, the system allows for greater accuracy and a significant 
speed gain in the processing of firing missions, allowing the commander to intervene in a timely manner 
and with adequate ammunition and volumes.

Genesis System makes the Fire Support continuous and accurate by centralizing all firing units that are 
under its operational control. In addition, Genesis System is flexible and modular, allowing the redistribution 
of its modules according to the tactical needs.

Entirely in Portuguese and with intuitive interfaces, Genesis System is also a valuable tool for training and 
instruction, whether in the field or in the classroom.
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Módulo de Observação / Observation Module

Finalidade / 
Goal

Auxiliar os Observadores (OA, OA Mrt, O Rec, Adj S2) na 
identificação dos alvos e observação do tiro / Assist Observers 

(OA, OA Mrt, O Rec, Adj S2) in identifying the targets and shooting 
observation

Software
Terminal de Observação e Ligação (TOL-3004) / Observation and 

Link Terminal (TOL-3004)

Equipamentos / 
Equipments

Tablet robustecido de 7 polegadas; Rádio VHF 30-88 Mhz 
manpack; Total de 11 (onze) módulos / 7-inch rugged tablet; 
Manpack VHF 30-88 Mhz radio; 11 (eleven) modules in total

Ligações / 
Connections

Dependendo do papel desempenhado pelo Observador, pode se 
ligar ao Módulo de Oficial de Ligação ou ao Módulo de GAC / 

Depending on the role played by the Observer, it can be connected to 
the Liaison Officer Module or to the Artillery Group Module

Características 
/ Characteristics

Suporte geoespacial para visualização do cenário tático e 
aumento da consciência situacional; Ferramentas para assistir a 
observação / Geospatial support for visualization of tactical setting 

and improvement of situational awareness; Tools to assist in the 
target observation

Módulo de GAC / GAC module

Finalidade / 
Goal

Auxiliar o Oficial de Operações do GAC na coordenação do Apoio 
de Fogo e centralização do tiro de Grupo / Assist the Artillery Group 

Operations Officer in coordination of Fire Support and
centralization of group shot

Software
Computador Tático de Grupo de Artilharia de Campanha (CoTat / 
GAC) (CTO-3004) / Artillery Group Tactical Computer (CoTat / GAC) 

(CTO-3004)

Equipamentos / 
Equipments

Notebook semi-robustecido; Rádio VHF 30-88 Mhz veicular; Total 
de 1 (um) módulo / Semi-rugged Laptop; Vehicular VHF 30-88 Mhz 

radio; 1 (one) module in total

Ligações / 
Connections

Comunica-se com o Módulo de Oficial de Ligação, Módulo de 
Observação e Módulo de Linha de Fogo / Communicates with the 

Liaison Officer Module, with the Observation Module and with the Fire 
Line Module

Características 
/ Characteristics

Suporte geoespacial para visualização do cenário tático e 
aumento da consciência   situacional; Ferramentas para assistir a 

coordenação e a centralização do tiro de Grupo / Geospatial support 
for visualization of tactial setting and improvement of situational 
awareness; Tools to assist in the Artillery Group coordination and 

centralization of group shot

Módulo de Oficial de Ligação / Liaison Officer Module

Finalidade / 
Goal

Auxiliar os O Lig na coordenação do Apoio de Fogo nas unidades 
de Infantaria e Cavalaria / Assist the liaison officers in the 

coordination of the Fire Support in the Infantry and Cavalry units

Software Computador Tático de Oficial de Ligação (Cotat/O Lig)(CTO-3004) / 
Liaison Officer Tactical Computer (Cotat/O Lig)(CTO-3004)

Equipamentos / 
Equipments

Notebook semi-robustecido; Rádio VHF 30-88 Mhz veicular; Total 
de 3 (três) módulos / Semi-rugged Laptop; Vehicular VHF 30-88 Mhz 

Radio; (three) modules in total

Ligações / 
Connections

Tipicamente, liga-se ao Módulo de Observação e ao Módulo de 
GAC. No caso de emprego do morteiro na Infantaria / Cavalaria, 

liga-se também ao Módulo de Linha de Fogo
 / Typically, it connects to the Observation Module and to the Artillery 
Group Module. In case of mortar use by the Infantry / Cavalry, it also 

connects to the Fire line.

Características 
/ Characteristics

Suporte geoespacial para visualização do cenário tático e aumento 
da consciência situacional; Participação ativa na coordenação, 
em vez de realizar apenas o monitoramento / Geospatial support 
for visualization of tactical setting and improvement of situational 

awareness; Active participation in coordination, instead of monitoring 
only

Módulo de Linha de Fogo / Fire Line Module

Finalidade / 
Goal

Auxiliar os Comandantes de Linha de Fogo (CLF) e os Chefes 
de Peça (CP) a, respectivamente, conduzir e executar o tiro / 

Assist the Fire Line Commanders (CLF) and the Heads of Part (CP) 
respectively, conduct and execute the shot

Software
Computador Portátil de Direção de Tiro (CPDT-3004) e Terminal de 
Visualização de   Peça (TVP-3004) / Portable Shooting Directional 

Computer (CPDT-3004) and Part View Terminal (TVP-3004)

Equipamentos / 
Equipments

Tablet robustecido de 7 polegadas (CPDT); Tablets robustecidos de 
3,5 polegadas (TVP); Rádio VHF 30-88 Mhz veicular com link Wi-
Fi; Total de 3 (três) módulos para Bia O a 6 (seis) peças / Rugged 

7-inch Tablet (CPDT); Rugged 3.5-inch Tablets (TVP); Vehicular 
VHF 30-88 Mhz radio with Wi-Fi link; Total of 3 (three) modules for 

Artillery Battery with 6 Parts

Ligações / 
Connections

Conecta-se ao Módulo de GAC (no caso das Bia O) ou ao Módulo 
de Oficial de Ligação (no caso os Pel Mrt e Sec Mrt) / Connects to 

the Artillery Group Module or to the Liaison Officer Module

Características 
/ Characteristics

Realização de cálculos balísticos sofisticados e precisos; 
Dispensa visada direta entre o CLF e os CPs, substituindo a voz 
por comunicação de dados / Performs sophisticated and accurate 
ballistic calculations; Does not require direct view between CLF and 
CPs, replacing the voice communications for data communications
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O Computador Portátil de Direção de Tiro (Palmar II) é o 
substituto do consagrado Computador Palmar Militar (CPM) 
e, como seu antecessor, realiza o controle e direção de tiro 
dos obuseiros e morteiros existentes no Exército Brasileiro, 
incluindo o morteiro 120 mm de fabricação nacional.

O Palmar II executa com grande precisão, todos os cálculos 
balísticos necessários para a execução dos tiros de Artilharia 
e também dos tiros de morteiros orgânicos de Infantaria e 
Cavalaria. Desta forma, otimiza o trabalho dos elementos do 
Apoio de Fogo, gerando um grande ganho operacional para a 
Força Terrestre. Ao contrário de seu antecessor, o Palmar II 
tem amplos recursos gráficos, incluindo suporte geoespacial, 
visualização de cartas raster e de informações relevantes para 
o controle do tiro.

Desenvolvido para a plataforma Android, o Palmar II encontra-
se atualmente na versão 4.1 e oferece suporte à execução 
de missões de tiro de Regulação, Neutralização, Iluminação, 
Iluminação Contínua e Iluminação Coordenada, cobrindo os 
seguintes materiais: Obus 105 mm AR M101, Obus 105 mm 
AR L118 (Light Gun), Obus 105 mm AR M56 (Oto Melara), 
Obus 105 mm AP M108, Obus 155 mm AR M114, Obus 
155 mm AP M109, Morteiro 120 mm, Morteiro 81 mm e 
Dispositivo de Treinamento (DT).

O Palmar II, apesar de ser oferecido para aquisição isolada, 
faz parte do Sistema Gênesis e pode integrar o sistema caso 
seja adquirido posteriormente.

The Palmar II Portable Shooting Directional Computer is the 
substitute of the well-known Military Palmar Computer (CPM) 
and, as its predecessor, performs the firing control and 
direction of the howitzers and mortars in the Brazilian Army, 
including the mortar 120 mm made in Brazil.

The Palmar II performs with great precision, all the ballistic 
calculations necessary to the execution of Artillery shots and 
also of the shots of organic mortars of Infantry and Cavalry. In 
this way, it optimizes the work of the Fire Support elements, 
generating a great operational gain for the Army. Unlike its 
predecessor, the Palmar II has extensive graphics capabilities, 
including geospatial support, raster chart visualization, and 
relevant information for shot control.

Developed for the Android platform, Palmar II is currently 
in version 4.1 and supports the execution of Regulation, 
Neutralization, Illumination, Continuous Illumination and Co-
ordinated Lighting shooting missions, covering the following 
materials: howitzer 105 mm AR M101, howitzer 105 mm AR 
L118 (Light Gun), howitzer 105 mm AR M56 (Oto Melara), 
howitzer 105 mm AP M108, howitzer 155 mm AR M114, 
howitzer 155 mm AP M109, Mortar 120 mm, Mortar 81 mm 
and Training Device (DT ).

The Palmar II, although offered separately for acquisition, is 
part of the Genesis System and can be integrated into the 
system if purchased later.

Palmar II CPM-3004 / Palmar II CPM-3004



28 www.imbel.gov.br

DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808 - DEFENCE AND SECURITY SINCE 1808

MENU

VRT - 1410

.!?@
1

ABC
2

DEF
3

*
-->

ESC
FCN

GHI
4

JKL
5

MNO
6

|___|
0

ERASE
PTT

PQRS
7

TUV
8

WXYK
9

#
<--

ENTER
MENU

AUDIO

AUX

OFF

.!?@
1

ABC
2

DEF
3

*
-->

ESC
FCN

GHI
4

JKL
5

MNO
6

|___|
0

ERASE
PTT

PQRS
7

TUV
8

WXYK
9

#
<--

ENTER
MENU

AUDIO

AUX

OFF

AN

GPS

BIT - 1410

02

0705

06

04 03
14

13

15

01

16

10

11

17

19

18

08

09

12

Sistema de Apoio à Decisão (SAD)/ LTEEquipamentos de
Transmissão de Dados,

Voz e Imagens

Opcionais

Bateria e Sistemas de Alimentação

Parceiros

(1) TPP-1400
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(4) VRT-1420
(5) OTF-2203
(6) CBC-2210
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(14) LTM-2404
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(16) TRC-1193V
(17) MRS-1410
(18) CBV-1410
(19) ARE-2366
(20) CIM-200020

PROJETO COMBATENTE BRASILEIRO (COBRA) / BRAZILIAN COMBATANT PROJECT (COBRA)
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O Exército Brasileiro desenvolve o Projeto Combatente Brasileiro (COBRA), Soldado do Futuro. O COBRA 
é um Sistema que contempla três necessidades fundamentais do combatente moderno: a LETALIDADE, 
o COMANDO E CONTROLE e a SOBREVIVÊNCIA. A IMBEL se junta aos esforços da Força Terrestre para 
concretizar esse Projeto, oferecendo um conjunto de equipamentos e soluções para atender a duas 
dessas necessidades: LETALIDADE e COMANDO E CONTROLE.

Para atender as necessidades de COMANDO E CONTROLE, a IMBEL oferece uma solução modular 
composta por três núcleos: processamento, comunicações e energia. Os seus sistemas e equipamentos 
são desenvolvidos e produzidos na Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE).
O subsistema de processamento pode ser composto pelo Computador Tático Pessoal CTP-1410, um 
computador robusto e integrado ao TPP em linha, capaz de processar aplicações de comando e controle 
de interesse da Força. Alternativamente, a IMBEL oferece o Compressor Tático de Vídeo CTV-1410, com 
a capacidade de gravação e transmissão de vídeo em tempo real, otimizado para um menor consumo de 
energia. As informações podem ser alimentadas e visualizadas por telas como o Visor Remoto Tático VRT-
1410 ou tablets robustecidos de mercado.
O subsistema de comunicações é composto pelo rádio tático UHF Transceptor Portátil Pessoal TPP-1400, 
de desenvolvimento e fabricação 100% nacional, aplicável para comunicações de curta distância. Com 
capacidade de transmissão digital, geolocalização (GPS) e elevada durabilidade de bateria, foi padronizado 
pelo Estado Maior do Exército Brasileiro (EME) como Rádio Grupo 1 (Portaria Nº 313-EME, de 2 de 
dezembro de 2015).
Para atender às diferentes tropas especializadas, o TPP-1400 é compatível com uma grande variedade 
de combinados de mão e de cabeça, de forma a garantir que o combinado utilizado seja adequado à 
necessidade da missão. Destaca-se o Combinado por Condução Óssea OTF-2200, que é menos suscetível 
ao ruído ambiente e permite que boca e ouvidos fiquem livres para uso conjunto com outros equipamentos 
de proteção individual. Para comunicações de média e longa distância, a IMBEL oferece transceptores 
portáteis e veiculares na faixa VHF, também de tecnologia nacional, em soluções totalmente integradas.
Todo o sistema pode ser alimentado ou recarregado pelo subsistema de energia composto pelas Baterias 
Inteligentes Táticas BIT-1410 e BIT-2590. Mais do que simples baterias, estes equipamentos são centrais 
programáveis de gerenciamento de energia, que controlam a recarga e a distribuição de alimentação para 
os demais equipamentos eletrônicos. Dotados de baterias de alta densidade de carga, permitem maximizar 
a autonomia do combatente no cenário de operações. O carregador integrado também permite a recarga a 
partir de uma grande variedade de fontes de energia.
O componente observação do COMANDO E CONTROLE do Projeto Combatente Brasileiro é potencializado 
por meio da integração de lunetas, binóculos e telêmetros de empresas parceiras, bem como a difusão de 
dados de inteligência pela transmissão digital de imagens e vídeos obtidos por esses optrônicos.
O COBRA permite uma consciência situacional elevada, outro importante aspecto do COMANDO E 
CONTROLE. É utilizado um receptor de Sistema de Posicionamento Global multiconstelação sendo possível 
a transmissão de mensagens curtas a imagens e vídeos em tempo real, com capacidade de integração aos 
sistemas de comando e controle em uso nas Forças Armadas.

Atendendo as necessidades de COMANDO E CONTROLE / Meeting the Command and Control needs

The Brazilian Army develops the Brazilian Combatant Project (COBRA), Soldier of the Future. COBRA is 
a System that addresses three fundamental needs of the modern combatant: LETHALITY, COMMAND 
AND CONTROL, and SURVIVAL. IMBEL® joins the efforts of the Land Force to implement this Project, 
offering a set of equipment and solutions that aim to meet two of those needs: LETHALITY and 
COMMAND AND CONTROL.

To meet the COMMAND AND CONTROL needs, IMBEL offers a three-module solution: processing, 
communications and power. Its systems and equipment are developed and manufactured at Fábrica de 
Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE).
The processing subsystem may be composed of the Personal Tactical Computer CTP-1410, a robust 
computer integrated in line with the Personal Portable Transceiver TPP 1400, which is capable of processing 
Command and Control applications of  interest. Alternatively, IMBEL offers the Tactical Video Compressor 
CTV- 1410 with recording and real-time video transmission functionalities, which is optimized for lower 
power consumption. Information can be input and viewed through screens such as the Tactical Remote 
Display VRT-1410 or ruggedized market tablets.
The communications subsystem consists of the Tactical UHF Radio Personal Portable Transceiver TPP 
1400, applicable for short distance communications. This transceiver is capable of digital transmission and 
geolocation (GPS), with a high durability battery. It was standardized by the Brazilian Army’s General Staff 
(EME) as a Group 1 Radio (Ordinance No. 313-EME, of December 2, 2015).
In order to meet different needs for different specialized troops, the TPP-1400 is compatible with a wide  
range of Handsets and Headsets. The Bone Conduction Headset OTF-2200 stands out for being less 
susceptible to background noise and allows for mouth and ears to be uncovered, making it compatible with 
personal protective equipment.
For medium and long distance communications, IMBEL offers portable and vehicular transceivers in the 
VHF Frequency Range, in fully integrated solutions of national tecnology.
The entire system can be powered or recharged by the energy subsystem, which is composed of the 
Tactical Intelligent Batteries BIT-1410 and BIT-2590. More than simple batteries, these equipment are 
programmable power management units that recharge and distribute power. The high density batteries 
allow for maximum combatant autonomy. The integrated charger is capable of working with a wide variety 
of power sources.
The COMMAND AND CONTROL observation component is enhanced through the integration of the Optical 
Scope Sight, binoculars and rangefinder scope, as well as through the transmission of intelligence data in 
the form of digital image and video captured by the optronic devices.
COBRA allows for a high situation awareness, an important aspect of the COMMAND AND CONTROL need. 
A multiconstellation GPS is used and data ranging from short messages to images and real time videos 
can be transmitted in integration with the command and control systems in use within the Armed Forces.
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TRANSCEPTOR PORTÁTIL PESSOAL TPP 1400
PERSONAL PORTABLE TRANSCEIVER TPP 1400

O Transceptor Portátil Pessoal TPP-1400 foi desenvolvido para atender as 
necessidades de pequenos grupos em operações militares, policiais, de segurança 
pública ou privada. É aplicável para comunicações de curta distância, mesmo nos mais 
desafiadores ambientes urbanos. Projetado para o soldado Brasileiro, foi padronizado 
pelo Estado Maior do Exército como Rádio Grupo 1 (PORTARIA Nº 313-EME, DE 
2 DE DEZEMBRO DE 2015). Compõe, juntamente com a família de acessórios de 
fabricação nacional, o Sistema Combatente Brasileiro (COBRA) da IMBEL.

The Personal Portable Transceiver TPP-1400 was developed to meet the requirements 
for small groups, police, public security or private. It is ideal for short distance 
communication, even in a challenging urban environment. Designed for the Brazilian 
soldier, it was standardized by the Army General Staff as Radio Group 1 (Ordinance 
Nº 313-EME, OF DECEMBER 2nd, 2015). Composes, together with the family of 
nationally manufactured accessories, the Brazilian Combatant System (COBRA) of 
IMBEL.

Funcionalidades / Features

GPS integrado / Embedded GPS

Transmissão e recepção de dados USB / USB data transmission and 
reception

Criptografia AES 256 bits para voz e dados / Data and voice AES 256 bits 
encryption

Retransmissão automática / Automatic retransmission

Potência de transmissão selecionável / Adjustable Power Transmitter

Modo de operação como roteador / Router Mode

Senhas de acesso para operação e configuração / Setup/Operation 
password protection

Firmware atualizável / Firmware upgradeable

Segurança nas comunicações (COMSEC) embarcada / Embedded Secure 
Communications

Software de configuração e planejamento de missões / Mission Plan and 
Setup Application

Componentes / Components

Cabos de dados TPP-1400/USB TIPO A CAB-2558 / Data Cables

Antena UHF para Rádios Táticos Portáteis ANT-2367 / Monopole Flexible 
Antenna

Bateria Inteligente Íon-Lítio Recarregável CB-2352 / Rechargeable Li-Ion 
Battery

Combinado de Cabeça CBC-2210 (headset) / Conventional Headset

Acessórios (Opcionais) / Accessories (Optionals)

Adaptador para Pilha AA APA-1410 / Conventional AA battery adapter

Combinado de Cabeça Por Condução Óssea OTF-2200 (Full bone 
conduction headset) / Bone Conduction Headset

Combinado de Mão CBM-2210 (Handset) / Handset

Visor Remoto Tático VRT-1410 / Remote Display

Características Gerais / General Characteristics

Faixa de frequência / Frequency Range 350 a 450 MHz / 350 to 450 MHz

Largura do canal de RF / Channel Spacing 25 KHz a 1,2 MHz / 25 kHz to 1,2 MHz

Redes / Network Numbers 15

Modulação / Modulation GFSK

Operação de voz / Voice Modes
Full ou Half-duplex / Full or Half-duplex

Quantidade ilimitada de ouvintes / Unlimited listeners
Acionamento por VOX ou PTT / VOX or PTT operation

GPS integrado / GPS embedded 
Transmissão automática de posição / Automatic location 

transmission

Operação de dados / Operation
Transmissão de voz e dados de forma transparente ao usuário 

/ Simultaneous voice and data transmission

Criptografia / Encryption AES 256 bits / AES 256 bits

Software / Software Atualizável via porta USB / Upgradeable via USB port

Cor / Color

Verde FED-STD-595B 34094 ou
Tan FED-STD-595B 33446 ou

Preto FED-STD-595B 37038 / Green FED-STD-595B 34094 
Tan FED-STD-595B 37446 

Black FED-STD-595B 37038

Níveis de Potência / Power Levels Ajustável até 3 W / Adjustable up to 3 W

Características Físicas / Physical Characteristics

Dimensões (com bateria) / Dimensions (with battery)
Aprox. 190 (a) x 70 (c) x 20 (l) mm / Approximate 190 

(a) x 70 (c) x 20 (l) mm

Peso Rádio / Weight
520 g (com bateria e antena) / 520 g (with battery 

and antenna)

Imersão / Immersion
Até 1,0 m (MIL-STD-810G) - Método 512.3 / Up to 1 

meter (MIL-STD-810)

Temperatura / Temperature - 20 a + 60 °C  / -10 to +60 °C (MIL-STD-810)

Choque/Queda/Vibração / Shock/Drop/Vibration (MIL-STD-810G) / (MIL-STD-810G)

EMI/EMC / EMI/EMC (MIL-STD-461) / (MIL-STD-461)
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Compressor Tático de  Vídeo CTV-1410
Tactical Video Compressor CTV-1410

O Compressor de vídeo compatível com o rádio tático TPP-1400 permite a  codificação, 
armazenamento e transmissão de vídeo em tempo real, sendo uma  importante 
ferramenta de apoio a decisão e ideal para realizar análises pós-operação. Robusto, 
leve e de dimensões reduzidas o CVT-1410 não impacta a mobilidade do usuário, sendo 
integrado ao próprio PTT em linha. O compressor é compatível com vídeo analógico 
e digital podendo ser utilizado diferentes optrônicos comerciais de acordo com a 
necessidade do cliente. Compõe, juntamente com o TPP-1400, o Sistema Combatente 
Brasileiro (COBRA) da IMBEL.

The Tactical Video Compressor CTV-1410 allows encoding of real-time video 
transmission to fraction’s commander or command center. Product fully compatible 
with the family TPP-1400, also allows internal storage of data for further examination.  
Rugged, lightweight and with reduced dimensions it has no impact on user’s mobility 
and is integrated with an in-line PTT. The compressor is compatible with analog 
and digital video, and different commercial optronics can be used according to the 
customer’s needs. Together with the TPP-1400, it forms the Brazilian Combatant 
System (COBRA) of IMBEL.

Características Gerais / General Characteristics

Sinal de Entrada / Input Analógico ou Digital / Analog or digital signal

Codificador de Vídeo / Video Encoder H.264/MPEG-4 Parte-10 / H.264/MPEG-4 Part-10

Protocolo de vídeo / Video Protocol RTP/RSTP / RTP/RSTP

Protocolo de transporte / Transport protocol Fluxo de transporte MPEG-2 / MPEG-2 Transport Stream

Consumo / Consumption < 2,5 Watts / < 2,5 Watts

Cores / Colors

Verde FED-STD-595B 3409 ou 
TAN-STD-595B 33446 ou

Preta FED-STD-595B 37038 / Green FED-STD-595B 3409  
TAN FED-STD-595B 37446

Black FED-STD-595B 37038

Características Físicas / Physical Characteristics

Peso / Weight Aprox. 350 g / Aprox. 400 g

Dimensões / Dimensions Aprox. 110 x 80 x 30 mm / Aprox. 110 x 85 x 30 mm

Temperatura / Temperature - 30 a + 60 °C (MIL-STD-810) / -20 to + 60 °C (MIL-STD-810)

Imersão / Immersion até 1 metro (MIL-STD-810) / Up to 1 meter (MIL-STD-810)

Choque/Queda/Vibração / Shock/Drop/Vibration (MIL-STD-810) / (MIL-STD-810)

EMI/EMC / EMI/EMC (MIL-STD-461) / (MIL-STD-461)
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Computador Tático Pessoal CTP-1410
Personal Tactical Computer CTP-1410

Visor Remoto Tático VRT-1410
Tactical Remote Display VRT-1410

Compatível com o rádio tático UHF TPP-1400. Além da 
codificação, armazenamento e transmissão de vídeo 
em tempo real, permite também o processamento 
de sistemas de comando e controle de interesse do 
usuário. Robusto, leve e de dimensões reduzidas 
o CTP-1410 não impacta a mobilidade do usuário, 
sendo integrado ao próprio TPP em linha. Compõe, 
juntamente com o TPP-1400, o Sistema Combatente 
Brasileiro (COBRA) da IMBEL.

Compatible with the UHF TPP-1400 tactical radio. 
In addition to encoding, storage and real-time 
video transmission, it also allows the processing 
of command and control systems os interest to 
the user. Rugged, lightweight and with reduced 
dimensions it has no impact on user’s mobility and 
is integrated with an in-line PTT. Together with the 
TPP-1400, it forms the Brazilian Combatant System 
(COBRA) of IMBEL.

Especificações / Specifications

Display / Display e-paper 2,7 polegadas / e-paper 2,7 inches

Iluminação / Lighting Frontal / Front Light

Consumo / Consumption Inferior a 0,3 W / Less than 0,3 W

Alimentação / Power Próprio Rádio / By Radio

Peso / Weight Aprox. 150 g / Approx. 150 g (with cables)

Dimensões / Dimensions Aprox. 110 x 70 x 14 mm / Approx. 110 x 70 x 14 mm

Temperatura / Temperature -20 a + 60 °C (MIL-STD-810) /-20 to + 60 °C (MIL-STD-810)

Imersão / Immersion
1 metro (MIL-STD-810)
 / 1 meter (MIL-STD-810)

Choque/Queda/Vibração / Shock/Drop/Vibration (MIL-STD-810) / (MIL-STD-810)

Visor Remoto Tático compatível com os 
produtos da  família TPP-1400,  permite acesso 
fácil e rápido às informações mais importantes 
na área de operações sem consumir a bateria 
do rádio. Inclui entre outras funcionalidades: 
troca de mensagens e posicionamento de 
forças amigas e inimigas,  navegação, interação 
com diversos produtos, incluindo acesso a 
configuração do rádio. Compõe, juntamente 
com o TPP-1400, o Sistema Combatente 
Brasileiro (COBRA) da IMBEL.

Tactical Remote Display compatible with TPP-
1400 family products, allows easy and quick 
access to the most important information in 
the operation area without consuming the 
radio battery. It includes among other features: 
exchange of messages and positioning 
of friendly and enemy forces, navigation, 
interaction with various products, including 
access to the radio configuration. Together with 
the TPP-1400, it forms the Brazilian Combatant 
System (COBRA) of IMBEL.

Compatibilidade / Compatibility

Cabo de Programação do CTV-1410 / Data and Programing Cables

Cabos de dados TPP-1400/USB TIPO A CAB-2558 / Tactical Headset CBC-2210

Combinado de Cabeça CBC-2210 (headset) / Full Bone Conduction Headset OTF-2200

Combinado de Cabeça Por Condução Óssea OTF-2200 (Full bone conduction headset) / Full 
Bone Conduction Headset with Camera OTF-2203

Combinado de Mão CBM-2210 (Handset) / Handset CBM-2210

Visor Remoto Tático VRT-1410 / Remote Display VRT-1410
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LINHAS DE RÁDIOS VHF
VHF RADIO FAMILY

Rádio Transceptor Mallet Manpack TRC-1193B
Radio Transceiver Mallet Manpack TRC-1193B

O Transceptor TRC-1193, também conhecido como Rádio Mallet, é um rádio digital, totalmente 
projetado e fabricado no Brasil, especialmente concebido para atender aos mais rigorosos 
requisitos das comunicações táticas.

Dotado de uma interface de fácil utilização pelo usuário, possui menu totalmente em português; 
função autoteste, que permite a identificação de falhas; possui um servidor web integrado com 
planejador de missões que permite ao usuário configurar rapidamente diversos equipamentos; 
permite a pré-configuração de mensagens e canais, agilizando a operação do equipamento 
durante o combate e a atualização do firmware para acréscimo de funcionalidades.

Possibilita ao usuário a comunicação criptografada (COMSEC) entre rádios. 

The TRC-1193 Transceiver, also known as Radio Mallet, is a digital radio, fully designed and 
manufactured in Brazil, specially designed to meet the most stringent requirements of tactical 
communications.

Equipped with an user-friendly interface, it has a menu entirely in Portuguese; self-test function, 
which allows the identification of faults; has an integrated web server with a mission planner 
that allows the user to quickly configure various equipment; allows the preconfiguration of 
messages and channels, speeding up the operation of the equipment during combat and 
updating the firmware for added features.

Provides the user with encrypted communication (COMSEC) between radios.

Componentes / Components

Manual do Usuário / User manual Guia Rápido do Usuário / Quick User Guide

Combinado de Mão CBM-1193B compatível com o EB11-CJ22 / 
CBM-1193B Hand Matching Compatible with EB11-CJ22

Bateria Inteligente de Íons de Lítio de Alta Capacidade BAT-2590 
(compatível com baterias da linha UBI-2590) / BAT-2590 High-Ca-

pacity Intelligent Lithium-Ion Battery (compatible with UBI-2590 line 
batteries)

Antena VHF curta / VHF Short Antenna Adaptador para Rede Elétrica ARE-2590 / Long VHF Antenna

Antena VHF longa / Long VHF Antenna Carregador de Baterias CB-2590 / Battery Charger CB-2590

 Mochila de transporte / Transport backpack Cabo de dados / Data cable

Antena GPS / GPS Antenna Maleta de Transporte / Carrying case

Características Gerais / General Characteristics

Faixa de frequência / Frequency range 30-88 MHz

Configurações de rede / Network Settings Memória para até 16 canais pré-programados / Memory for up to 16 preset channels

Impedância de RF / RF Impedance 50 Ohms

Largura do canal de RF / RF Channel Width 25 kHz

Modos de operação / Modes of operation

Voz Analógica FM / Analog FM Voice
Voz Digital CVSD (FSK/QAM) / Digital Voice CVSD (FSK / QAM)

Voz Digital TWELP (FSK/QAM) / Digital Voice TWELP (FSK / QAM)
Transmissão de Dados até 72 kbps (FSK/QAM) / Data Transmission up to 72 kbps (FSK / QAM)

Transmissão de Mensagens Curtas / Short Message Transmission (SMS)
Modulações FM (analógica, apenas voz) / FM modulations (analog, voice only),

FSK e QAM (digitais, voz e dados) / FSK and QAM (digital, voice and data)

Alimentação / feeding 9 - 30 VDC

Transmissor / Transmitter

Níveis de potência / Power Levels 1 W, 2 W, 5 W e 12 W 

Precisão de Frequência / Frequency Accuracy +/- 0.28 ppm

Rejeição de Espúrio / Rejection of Spurious > 50 dBc

Receptor / Receiver

Sensibilidade / Sensitivity -118dBm @ 12dB SINAD

Rejeição de Freq. Intermediária / Rejection of Freq. Intermediate  106 dBc

Rejeição de Canal Adjacente / Adjacent Channel Rejection 60dB (Δf > 225 KHz)

 Nível de Sinal de Abertura do Silenciador / Silencer Opening Signal Level  < 0,5μV
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Rádio Transceptor Mallet Veicular TRC-1193V
Radio Transceiver Vehicle Mallet TRC-1193V

O Transceptor TRC-1193, também conhecido como Rádio 
Mallet, é um rádio digital, totalmente projetado e fabricado 
no Brasil, especialmente concebido para atender aos mais 
rigorosos requisitos das comunicações táticas.

Dotado de uma interface de fácil utilização pelo usuário, possui 
menu totalmente em português; função autoteste, que permite 
a identificação de falhas; possui um servidor web integrado 
com planejador de missões que permite ao usuário configurar 
rapidamente diversos equipamentos; permite a pré-configuração 
de mensagens e canais, agilizando a operação do equipamento 
durante o combate e a atualização do firmware para acréscimo 
de funcionalidades.

Possibilita ao usuário a comunicação criptografada (COMSEC) 
entre rádios. Também é capaz de prover uma infraestrutura de 
Wi-Fi para conexão com tablets e notebooks.

The TRC-1193 Transceiver, also known as Radio Mallet, is 
a digital radio, fully designed and manufactured in Brazil, 
specially designed to meet the most stringent requirements 
of tactical communications.

Equipped with an user-friendly interface, it has a menu 
entirely in Portuguese; self-test function, which allows the 
identification of faults; has an integrated web server with 
a mission planner that allows the user to quickly configure 
various equipment; allows the preconfiguration of messages 
and channels, speeding up the operation of the equipment 
during combat and updating the firmware for added features.

Provides the user with encrypted communication (COMSEC) 
between radios. It is also capable of providing a Wi-Fi 
infrastructure for connection to tablets and notebooks.

Componentes / Components

Antena Veicular para Wi-Fi Cabo de Dados / Vehicle Antenna for 
Wi-Fi Data Cable

Antena VHF Veicular com antena GPS integrada / Vehicle VHF 
Antenna with integrated GPS antenna

Guia Rápido do Usuário / Quick User Guide Manual do Usuário / User manual

Combinado de Mão CBM-1193B compatível com o EB11-CJ22 / 
CBM-1193B Hand Matching Compatible with EB11-CJ22

Unidade de Condicionamento de Alimentação Veicular (opcio-
nal) / Vehicle Feed Conditioning Unit (optional)

Características Gerais / General Characteristics

Faixa de frequência / Frequency range 30-88 MHz

Configurações de rede / Network Settings Memória para até 16 canais pré-programados / Memory for up to 16 preset channels

Impedância de RF / RF Impedance 50 Ohms

Largura do canal de RF / RF Channel Width 25 kHz

Modos de operação / Modes of operation

Voz Analógica FM / Analog FM Voice
Voz Digital CVSD (FSK/QAM) / Digital Voice CVSD (FSK / QAM)

Voz Digital TWELP (FSK/QAM) / Digital Voice TWELP (FSK / QAM)
Transmissão de Dados até 72 kbps (FSK/QAM) / Data Transmission up to 72 kbps (FSK / QAM)

Transmissão de Mensagens Curtas / Short Message Transmission (SMS) 
Modulações FM (analógica, apenas voz) / FM modulations (analog, voice only),

FSK e QAM (digitais, voz e dados) / FSK and QAM (digital, voice and data)

Alimentação / feeding 20 - 32 VDC

Transmissor / Transmitter

Níveis de potência / Power Levels 1 W, 2 W, 5W, 12 W, 25 W e 50 W

Precisão de Frequência / Frequency Accuracy +/- 0.28 ppm

Rejeição de Espúrio / Rejection of Spurious > 50 dBc

Receptor / Receiver

Sensibilidade / Sensitivity -107dBm @ 12dB SINAD

Rejeição de Freq. Intermediária / Rejection of Freq. Intermediate  106 dBc

Rejeição de Canal Adjacente / Adjacent Channel Rejection  60dB (Δf > 225 KHz)

 Nível de Sinal de Abertura do Silenciador / Silencer Opening Signal Level  < 0,5μV

Características Físicas / Physical characteristics

Dimensões / Dimensions Aprox. 213,5 (a) x 315 (c) x 195 (l) mm

Peso / Weight 15 Kg
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Conversor DC/DC 12-24V CDV-1193
DC / DC Converter 12-24V CDV-1193

O CDV-1193 é um conversor DC/DC robustecido de baixo ruído ideal para Sistemas de Comunicações 
Militares ou equipamentos sensíveis a fontes de alimentação ruidosas. Transforma tensões de entrada 
na faixa de 9 a 30VDC em uma tensão regulada e filtrada de 24VDC com alta capacidade de corrente (até 
20A). Possibilita a instalação de equipamentos alimentados por tensões de 24VDC em viaturas equipadas 
com baterias de 12VDC ou 24VDC. É compatível com o rádio TRC-1193V.

The CDV-1193 is a rugged low noise DC / DC converter ideal for Military Communications Systems or 
equipment sensitive to noisy power supplies. It transforms input voltages in the range of 9 to 30VDC in a 
regulated and filtered voltage of 24VDC with high current capacity (up to 20A). It enables the installation 
of equipment powered by 24VDC voltages in vehicles equipped with 12VDC or 24VDC batteries. It is 
compatible with the TRC-1193V radio transceiver.

Características Gerais / General Characteristics

Tensão de Entrada / Input Voltage Range 9 a 30 VDC / 9 to 30 VDC

Tensão de Saída / Output Voltage Range 24 VDC / 24 VDC

Corrente Máxima de Saída / Maximum Output Current 20A / 20A

Potência Máxima de Saída / Maximum Output Power 480 W / 480 W

Ondulação da Tensão de Saída / Output Voltage Ripple < 1,5% / < 1,5%

Eficiência / Efficiency 75% / .

Características Físicas e Ambientais / Physical and Environmental Characteristics

Dimensões  / Dimensions 126,5 (a) x 224 (c) x 129,9 (l) mm

Peso  / Weight 4,8 Kg

Temperatura de Operação / Operating Temperature -40ºC a +75ºC

Outras Características / Other features

Proteção contra inversão de polaridade / Protection against polarity inversion

Proteção IP67 (até 1 metro de profundidade) / Protection IP67 (up to 1 meter deep)

Chave Liga-Desliga / On-Off switch

Corpo fresado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática / Aluminum milled body with electrostatic painting finish
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RÁDIO TRANSCEPTOR MULTIBANDA - TRC -1222
MULTIBAND  RADIO TRANSCEIVER TRC-1222

EM DESENVOLVIMENTO/UNDER DEVELOPMENT

O TRC-1222 será um equipamento de aplicação tática para uso por tropas do Exército, Marinha, Aeronáutica e Forças Policiais, proporcionando troca segura de dados e 
voz entre os elementos da rede de comunicações.

Projetado para operar em ambientes operacionais diversificados, de tal forma que, com um único equipamento, atende-se as necessidades de comunicações em vários 
escalões ou situações. Para ambientes de selva ou de longa distância, opera na faixa reduzida de HF (8 a 16 MHz), a qual proporciona as melhores condições para 
comunicações neste ambiente. Para comunicações entre pelotão e subunidade, opera na faixa de VHF tático (30 a 108 MHz). Por fim, na faixa de 117 a 148 MHz, opera em 
VHF terra-avião proporcionando coordenação entre a tropa em solo e aeronaves, muito utilizadas na Amazônia.

Desenvolvido em duas configurações: Portátil tipo “handheld” e veicular através de acessório para instalação embarcada com amplificador de potência de até 150W em 
HF e 50W em VHF.

O transceptor possui ainda, recursos de transmissão e recepção de dados pela interface USB e Ethernet para conexão com dispositivos externos, transmissão e recepção 
de mensagens curtas (SMS), recursos de salto em frequência (TRANSEC), criptografia (COMSEC) e GPS interno.

Dois transceptores TRC-1222, operando em frequências diferentes, podem ser ligados por seus conectores auxiliares para formar uma estação retransmissora. Quando um 
dos transceptores recebe voz ou dados, a retransmissão ocorre de forma automática, sem necessidade de configuração por parte do operador.

The TRC-1222 will be a tactical equipment for use by troops of the Army, Navy, Air Force and Police Force application, providing secure exchange of data and voice between 
the communications network’s elements.

With only a single device it is possible to meet communications needs in several categories or situations. To jungle or WAN environments, it operates in the HF band (8-16 
MHz). Also ideal for long distance communications where the transceivers are out of line-of-sight: for communications between platoon and subunit; operates in the VHF 
Tactical (30-108 MHz). Finally, in the 117-148 MHz VHF band, operates providing coordination between the troops on the ground and aircraft, widely used in the forest area.

Developed in two configurations: handheld and vehicle type. The vehicle configuration uses a board power amplifier with up to 150W on HF and up to 50W on VHF.

The transceiver also has resources for transmission and reception of data over USB and Ethernet interface for connection to external devices, transmitting and receiving 
short messages (SMS) capabilities, frequency hopping (TRANSEC), encryption (COMSEC) and embedded GPS.

Two transceivers TRC-1222, operating at different frequencies, can be linked by their auxiliary connectors to form a relay station. When one of the transceivers receives 
voice or data retransmission occurs automatically without the need for configuration by the operator.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / GENERAL SPECIFICATIONS

Faixa de Frequência: 8 a 16 MHz; 30 a 108 e MHz; e 117 a 148 MHz / Frequency 
Range: 8 to 16 MHz; 30 to 108 e MHz; and 117 to 148 MHz

Resolução de Frequência: 10 Hz / Frequency Resolution: 10 Hz

Configurações de Rede: 100 (10 selecionáveis com 1 toque) / Network Settings: 100 
(10 selectable with 1 touch)

Impedância de RF: 50 Ohms / RF impedance: 50 Ohms

Largura de canal : 3 kHz - 24 kHz em HF, com passo de 3kHz 25 kHz-100 kHz em VHF, 
com passo de 25 kHz / Bandwidth: 3 kHz - 24 kHz in HF band, with step of 3kHz; 25Kh - 
100 Khz in VHF band, with step of 25 kHz

Modos de Operação:Voz: FM e AM para VHF; Voz: SSB para HF; Dados e voz digital: 
até 8-PSK, FSK, QPSK, até 256- QAM e CPM Dados: 2400 bps em HF e até 256kbps 
em VHF / Mode of Operation: Voice: FM and AM to VHF band; Voice: SSB to HF band; 
Data and digital voice: up to 8-PSK, FSK, QPSK, up to 256-QAM and CPM; Data: 2400 
bps in HF band and up to 256kbps in VHF band

Alimentação: 23 - 32 VDC (Veicular) e 13 - 16 VDC (Portátil) / Power Supply: 23 - 32 

VDC (Vehicular) and 13 - 16 VDC (Handheld)

RECEPTOR / RECEIVER

Sensibilidade: (0,5 μV, modo SSB) / Sensitivity: (0,5 μV, SSB mode)

107dBm@10dB SINAD / 107dBm@10dB SINAD

Rejeição de Frequência Intermediária: > 60 dBc / Intermediate Frequency Rejection: 
>60 dBc

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VERSÃO PORTÁTIL) / PHYSICAL CHARACTERISTICS 
(PORTABLE VERSION)

Dimensões : Aprox. 250 (a) x 80 (c) x 65(l) mm / Dimensions: Approximate 250 (a) x 
80(c) x 65 (l) mm

Peso (Com Bateria): 2000 g / Weight (With Battery) 2000 g

Cores: Verde FED-STD 595B 34094; Tan FED-STD 595B 37446; e Preta FED-STD 
595B 37038 / Colors: Green FED-STD 595B 34094; Tan FED-STD 595B 37446; and 
Black FED-STD 595B 37038.

NORMAS MILITARES ATENDIDAS / MILITARY STANDARDS

Imersão: 1m (MIL-STD-810G) – Método 512.5 / Immersion: 1m (MIL-STD-810G) – 
Method 512.5

Temperatura Operação: -20 a +70 oC / Operating Temperature: -20 to +70° C

Choque: (MIL-STD-810G) - Método 516.5 / Shock: (MIL-STD-810G) – Method 516.5

Queda: (MIL-STD-810G) - Procedimento IV, 1 m / Fall: (MIL-STD-810G) – Procedure 
IV, 1 m

Vibração: (MIL-STD-810G) - Método 514.4 - Categoria 8, Procedimento 1 / Vibration: 
(MIL-STD-810G) – Method 514.4 – Category 8, Procedure 1

EMI/EMC: (MIL-STD-461) / EMI/EMC: (MIL-STD-461)

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

Cabos de Dados: RS-232, USB e Ethernet / Data Cables: RS-232, USB e Ethernet

Antena: Curta; Longa flexível; Longa; Múltiplos Elementos; e GPS / Antennas: Short; 
Monopole Flexible; Long; multiples elements; and GPS

Opções de Alimentação: Bateria Recarregável; Bateria Veicular; e Fonte AC/DC 
externa (90-240 VAC, 100 W) / Power Options: Rechargeable Battery; Vehicle Battery; 
and external AC / DC power supply (90-240 VAC, 100 W).
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• Solução modular e flexível / Modular and flexible solution.

• Rádio UHF para transmissão de dados e voz / UHF radio for data and voice transmission.

• Execução de aplicações C2 / Execution of C2 applications.

• Roteador de dados e voz / Data and voice router.

• Compressão e armazenamento de vídeo / Video compression and storage.

• Uso embarcado em viaturas ou estacionário / Use on vehicles or stationary. 

CENTRAL DE INTEROPERABILIDADE MODULAR 
INTELIGENTE (CIM-2000) / 

INTELLIGENT MODULAR INTEROPERABILITY CENTER 
(CIM-2000)

Modularidade em Camadas / Layered Modularity

• Módulo Rádio UHF (MRU - 1400) - Versão expandida do TPP-1400 (350-400 Mhz). 
UHF Radio Module (MRU - 1400) - Expanded version of TPP-1400 (350-400 MHz).

• Módulo Computador Tático (MCT - 2000) - Capacidade de processamento customizável. 
Tactical Computer Module (MCT - 2000) - Customizable processing capacity.

• Módulo Roteador de Áudio (MRA-2000) - Compatibilidade com rádios legados (intercom). 
Audio Router Module (MCT - 2000) - Compatibility with legacy radios (intercom).

• Módulo Roteador de Dados (MRD - 2000) - Portas GbE com possibilidade de PoE. 
Data Router Module (MRD - 2000) - GbE ports with PoE possibility.
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS / COMPONENTS AND ACCESSORIES
SOLUÇÕES DE ENERGIA E ALIMENTAÇÃO
ENERGY AND POWER MANAGEMENT SOLUTIONS

Bateria Inteligente Íon 
- Lítio Recarregável   
CB-2352  
Intelligent Li-Ion
Rechargeable Battery 
CB-2352

Adaptador para Pilha AA APA -1410
AA Battery Adapter APA-1410

Carregador de Bateria de Íon - Lítio 
Modular CB - 2354
Modular Li-Ion Battery Charger CB-2354

Bateria utilizada com o Transceptor Portátil Pessoal TPP-1400.  
Compatível com Harris RF-7800 SPR e RF-7400E-VP.

Battery used with the TPP-1400 Personal Portable Transceiver. 
Compatible with Harris RF-7800 SPR and RF-7400E-VP.

Adaptador para Pilha Alcalina Convencional. Compatível com TPP-
1400 e BIT-1410.

Conventional Alkaline Battery Adapter. Compatible with TPP-1400 
and BIT-1410.

Carregador da bateria CB-2352, disponível nas versões de 1 a 10 
módulos, imersível. Possui tempo médio de carregamento de 3 
(três) horas e LEDs indicadores de alimentação, carga completa e 
carregamento.

Battery charger CB-2352, available versions of 1 to 10 modules, 
immersible. Average charging time is 3 (three) hours. Also has LED 
indicators for power, full load and loading.

Especificações / Specifications

Tensão Nominal / Nominal Voltage 3,7 V

Capacidade / Capacity 10,2 Ah

Tipo / Type Íon-Lítio / Li-Ion

Cor / Color Preto Fosco / Black

Peso / Weight 200 g

Conector / Connector Fisher SFU 102 A014 120 GN

Dimensões / Dimensions 80 x 78 x 25 mm

Faixa de temperatura / Temperature 
Range

- 10 a + 45 °C / - 10 to + 45 °C

Especificações / Specifications

Alimentação / Power
6 pilhas AA comerciais com tensão entre 

0,8 a 1,8 V / ...

Dimensões / Dimensions 80 x 78 x 25 mm

Peso / Weight 100 g (vazio) / 100 g (Empty)

Cor / Color Preto Fosco / Black

Faixa de temperatura / Temperature 
Range

-30 a + 60 °C

Especificações / Specifications

Alimentação / Power 12 a 24 V / 12 to 24 V

Variações Suportadas / Possible Output 
Ranges

5 a 28 V / 5 to 28 V

Peso (módulo) / Weight (module) Aprox. 200 g / Approx. 200 g

Peso (sêxtuplo) / Weight (sextuple) Aprox. 1350 g / Approx. 1350 g

Faixa de temperatura / Temperature 
Range

0 a + 45 °C / 0 to + 45 °C

Dimensões (sextuplo) / Dimensions 
(sextuple)

Aprox. 300 x  130 x 50 mm (sem cabo de 
alimentação) / Approx. 300 x  130 x 50 

mm (without power cable)

Cor / Color Preto Fosco / Black
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Bateria Inteligente Íon-Lítio de Alta Capacidade BAT-2590
High Capacity Intelligent Li-Ion Battery BAT-2590
Produto de desenvolvimento e fabricação 100% nacional que segue o 
padrão BB-2590 de acordo com MIL-PRF-32383. 

Compatível com o Transceptor VHF TRC-1193B Mallet e com outros 
equipamentos rádio utilizados pela Forças Armadas (Sincgars & ATCS 
(AN/PRC-104, PRC-119), Falcon II e III (AN/PRC-138, PRC-117, RF-
7800M-MP, MPR-9600), KY-57, MXF430 (V) e AN/PSC-5, M22). 

Pode ser utilizado como fonte de carga para o sistema Bateria Inteligente 
Tática BIT-2590, também de fabricação IMBEL.

Product 100% nationallly developed and manufactured following the 
standard BB-2590 according to MIL-PRF-32383.

Compatible with the TRC-1193B Mallet VHF Transceiver and other radio 
equipment used by the Armed Forces (Sincgars & ATCS (AN / PRC-104, 
PRC-119), Falcon II and III (AN / PRC-138, PRC- -7800M-MP, MPR-
9600), KY-57, MXF430 (V) and AN / PSC-5, M22).

It can be used as a load source for the BIT-2590 Tactical Intelligent 
Battery system, also manufactured by IMBEL. 

Características Elétricas / Electrical Characteristics

Faixa de Tensão / Voltage Range

Modo 30 V: 22,4 a 33,6 V  
Modo 15 V: 11,2 a 16,8 V / 30 V Mode: 22,4 

to 33,6 V  
15 V Mode: 11,2 to 16,8 V

Tensão Média / Average Voltage
Modo 30 V: 28,8 V  

Modo 15 V: 14,4 V / 30 V Mode: 28,8 V  
15 V Mode: 14,4 V

Capacidade / Capacity

Modo 30 V: 10,2 Ah @ 0,5 A @ 23 °C  
Modo 15 V: 20,4 Ah @ 1,0 A @ 23 °C / 30 V 

Mode: 10,2 Ah @ 0,5 A @ 23 °C  
15 V Mode: 20,4 Ah @ 1,0 A @ 23 °C

Descarga Máxima / Maximum Discharge

Modo 30 V: 4,5 A contínuo  
Modo 15 V: 9,0 A contínio / 30 V Mode: 4,5 A 

uninterruptedly
15 V Mode: 9,0 A uninterruptedly

Ciclo de vida / Lifecycle

> 300 ciclos até 80% da capacidade 
nominal @ carga:0.5C, descarga: 1C / > 

300 cycles up to 80% nominal
capacity @ charge: 0.5C, discharge: 1C

Densidade de Carga / Charge Density 205 Wh/Kg / 205 Wh/Kg

Capacidade / Capacity 293 Wh / 293 Wh

Características Físicas / Physical Characteristics

Peso / Weight < 1500 g / < 1500 g

Dimensões (mm) / Dimensions (mm) 112 x 62 x 127 / 112 x 62 x 127 

Temperatura (Operação) / Temperature 
Range

Carga: 0 a + 45 °C Descarga: -20 a + 60 
°C / Charge: 0 to + 45 °C Discharge: -20 to 

+ 60 °C

Temperatura (Armazenamento) / Storage 
Temperature

-20 a + 50 °C / -20 to + 50 °C

Choque/Queda/Vibração / Shock/Drop/
Vibration

(MIL-STD-810) / (MIL-STD-810)

Imersão / Immersion
1 metro (MIL-STD-810) / 1 meter (MIL-S-

TD-810)

Especificações / Specifications

Peso (sem ARE-2590) / Weight (no ARE-
2590)

aprox. 500 g / approx. 500 g

Dimensões (simples) / Dimensions (module)
aprox. 120 x 95 x 40 mm  / approx. 120 x 

95 x 40 mm 

Alimentação  / Power 17 a 28 V / 17 to 28 V

Construção Modular / Modular Configurations 1 a 5 módulos / 1 to 5 modules

Temperatura (Operação) / Temperature 
Range

0 a + 45 °C / 0 to + 45 °C

Tempo Médio Carregamento / Average 
Charging Time

3 horas / 3 hours

Carregador da Bateria de Alta 
Capacidade CB-2590
High Capacity Battery Charger CB-2590

Compatível com BAT-2590 e Adaptadores para Rede Elétrica ARE-2590 
e ARE-2366.

Compatible with BAT-2590 and AC Adapters ARE-2590 and ARE-2366.
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Características Físicas (Módulo de Controle) / Physical Characteristics
 (Control Module)

Conectores de Saída / Connectors Personalizável / Customizable

Voltagem Saída / Output voltage
3 - 24 V (programável) / 3 - 24 V (pro-

grammable)

Peso / Weight Aprox. 550 g / Approx. 550 g

Dimensões / Dimensions
Aprox. 220 x 50 x 35 mm / Approx. 220 x 

50 x 35 mm

Bateria Inteligente Tática BIT-1410 / Tactical Intelligent Battery BIT-1410

Central de alimentação portátil de todo o sistema de equipamentos da tropa especializada com configuração 
personalizada, balanceamento de carga ativo, carregador integrado e sistema indicador de carga.

Portable power station of the entire equipment system of specialized troops with customized configuration, 
active charge balancing, integrated charger and charge indicator system.

Características Gerais / General Characteristics

Composição / Assemblage

Módulo de Controle (Personalizável) 
Unidade de Acoplamento de Baterias (0 a 4) 
Baterias (1 a 9) / Control Module (Customi-

zable) Battery Adapter Modules (up to 4 units) 
Batteries (up to 9 units)

Tecnologia / Technology Íon-Lítio / Li-Ion

Alimentação (Carregador integrado) / Power 
range (built-in charger)

5 – 28 V / 5 – 28 V

Temperatura (Operação) / Operating 
Temperature

- 20 a + 45 °C (MIL-STD-810) / -20 °C to + 
45 °C (MIL-STD-810)

Temperatura (Armazenamento) / Storage 
Temperature

- 40 °C a +70 °C (MIL-STD-810) / - 40 °C to 
+70 °C (MIL-STD-810)

Imersão / Immersion
1 metro (MIL-STD-810) / 1 meter (MIL-S-

TD-810)

Choque/Queda/Vibração / Shock/Drop/
Vibration

(MIL-STD-810) / (MIL-STD-810)

EMI/EMC / EMI/EMC (MIL-STD-461) / (MIL-STD-461)

Características Físicas (Bateria) / Physical (Battery)

Fixação / Attaching Engate rápido / Click System

Especificação / Specification
Bateria Inteligente Íon-Lítio Recarregável 
CB-2352 / Intelligent Li-ion Rechargeable 

Battery CB-2352

Capacidade / Capacity 37 Wh / 37 Wh

Quantidade de Módulos de carga / Number 
of load modules

1 a 9 / Up to 9

Peso / Weight Aprox. 200 g / Approx. 200 g

Dimensões / Dimensions
Aprox. 80 x 78 x 25 mm / Approx. 80 x 78 

x 25 mm

Características Físicas (Unidade de Acoplamento de Baterias) / Physical Characteristics 
( Battery Adapter Modules)

Fixação / Attaching Engate rápido / Click System

Peso / Weight Aprox. 300 g / Approx. 300 g

Dimensões / Dimensions
Aprox. 75 x 120 x 22 mm / Approx. 75 x 120 

x 22 mm

Acessórios / Accessories

Visor Remoto Tático VRT-1410  / Tactical Remote Display VRT-1410 

Adaptador para rede elétrica ARE-2366 / AC/DC Power Supply ARE-2366 / ARE-
2590

Cabo para Recarga Veicular CBV-1410 / Veicular Charger CBV-1410

Módulo para Recarga Solar MRS-1410 / Solar Charger MRS-1410
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Bateria Inteligente Tática BIT-2590 / Tactical Intelligent Battery BIT-2590

Central de alimentação e recarregamento portátil de todo o sistema de equipamentos da tropa especializada com configuração personalizada, carregador integrado e sistema indicador de carga.

Power and portable recharging unit of the entire specialized troop equipment system with customized configuration, integrated charger and charging indicator system.

Características Gerais / General Characteristics

Composição / Assemblage

Módulo de Controle (Personalizável); 
Bateria Inteligente Lítio-íon de Alta 

Capacidade BAT-2590 / 
Control Module (Customizable); High Ca-
pacity Intelligent  Li-Ion Battery BAT-2590

Tecnologia / Technology Li-Íon / Li-Ion

Alimentação (Carregador integrado) / 
Power range (built-in charger)

5 – 28 V / 5 – 28 V

Temperatura (Operação) / Operating 
Temperature

-20 a + 45 °C (MIL-STD-810) / -20 °C to 
+ 45 °C (MIL-STD-810)

Temperatura (Armazenamento) / Storage 
Temperature

- 40 °C a +70 °C (MIL-STD-810) / - 40 °C 
to +70 °C (MIL-STD-810)

Imersão / Immersion
1 metro (MIL-STD-810) / 1 meter (MIL-

-STD-810)

Choque/Queda/Vibração / Shock/Drop/
Vibration

(MIL-STD-810) / (MIL-STD-810)

EMI/EMC / EMI/EMC (MIL-STD-461) / (MIL-STD-461)
Características Físicas (Bateria) / Physical (Battery)

Fixação / Attaching Engate rápido / Click System

Especificação / Specification
Bateria Inteligente Lítio-íon de Alta 

Capacidade BAT-2590 / High Capacity 
Intelligent Li-ion Battery CB-2352

Capacidade / Capacity 293 Wh / 293 Wh

Dimensões / Dimensions
Aprox. 112 x 62 x 127 mm / Approx. 112 

x 62 x 127 mm

Peso / Weight < 1500 g / < 1500 g

Características Físicas (Módulo de Controle) / Physical Characteristics
(Control Module)

Conectores de Saída / Connectors Personalizável / Customizable

Voltagem Saída / Output voltage
3 - 24 V (programável) / 3 - 24 V 

(programmable)

Peso / Weight Aprox. 550 g / Approx. 550 g

Dimensões/ Dimensions
Aprox. 220 x 50 x 35 mm / Approx. 220 x 

50 x 35 mm

Acessórios / Accessories

Visor Remoto Tático VRT-1410 / Tactical Remote Display VRT-1410

Adaptador para rede elétrica ARE-2366 / AC/DC Power Supply ARE-2366/
ARE-2590

Cabo para Recarga Veicular CBV-1410 / Vehicle Recharge Cable CBV-1410

Módulo para Recarga Solar MRS-1410 / Solar Recharge Module MRS-1410
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Módulo para Recarga Solar MRS-1410 / 
Solar Recharge Module MRS-1410

Compatível com BIT-1410, BIT-2590, Carregadores de bateria CB-
2354 e CB-2590. Permite o carregamento das baterias quando não há  
disponibilidade de energia elétrica ou acesso fácil a viaturas.

Compatible with BIT-1410, BIT-2590, Battery Chargers CB-2354 and CB-
2590. It allows the charging of the batteries when there is no availability 
of electricity or easy access to vehicles.

Especificações / Specifications

Voltagem / Voltage 15,4 V / 15,4 V

Potência / Power 60 Watts / 60 Watts

Corrente / Current 3,6 A / 3,6 A

Dimensões (fechado) / Dimensions 
(Closed)

336 x 178 x 51 mm / 336 x 178 x 51 mm

Dimensões (aberto) / Dimensions 
(opened) 1308 x 1207 mm / 1308 x 1207 mm

Adaptador para rede elétrica ARE-2366 / 
AC Power Adapter ARE-2366

Compatível com CB-2354, CB-2590, BIT-1410 e BIT-2590.

Compatible with CB-2354, CB-2590, BIT-1410 and BIT-2590.

Especificações / Specifications

Alimentação / Input Power
100 a 240 V ~ 3.0 A 50/60 Hz / 
100 a 240 V ~ 3.0 A 50/60 Hz

Saída / Output Power 24 V / 250 W / 24 V / 250 W

Conector / Connector Tipo DIN 6 pinos / Type DIN 6 pins

Dimensões / Dimensions
223 x 88,5 x 37 mm (sem cabo de ali-

mentação) / 223 x 88,5 x 37 mm (without 
power cable)

Peso / Weight 1000g / 1000g

Cor / Color Preto Fosco / Black

Temperatura de operação / Temperature 
Range

0 a + 60 °C / 0 to + 60 °C

Adaptador para rede elétrica ARE-2590 / 
AC Power Adapter ARE-2590

Compatível com CB-2354, CB-2590, BIT-1410 e BIT-2590.

Compatible with CB-2354, CB-2590, BIT-1410 and BIT-2590.

Especificações / Specifications

Alimentação / Input Power
100 a 240 V ~ 3.0 A 50/60 Hz / 
100 a 240 V ~ 3.0 A 50/60 Hz

Saída / Output Power 24V/150W / 24V/150W

Conector / Connector Tipo DIN 6 pinos / Type DIN 6 pins

Dimensões / Dimensions
200 x 80 x 37 mm (sem cabo de ali-

mentação) / 200 x 80 x 37 mm (without 
power cable)

Peso / Weight 590g / 590g

Cor / Color Preto Fosco / Black

Temperatura de operação / Temperature 
Range

0 a + 60 °C / 0 to + 60 °C
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Combinados por Condução Óssea - Osteofone - OTF-2200/ Full Bone Conduction Headset OTF-2200

Combinado de cabeça, com transdutores baseados em condução óssea, compatível com rádio TPP-1400. Menos suscetível ao ruído ambiente, mantém a região de ouvidos e boca livres, sendo assim compatível com a 
maior parte dos equipamentos de proteção individual.

Headset, with transducers based on bone conduction, compatible with TPP-1400 radio. Less susceptible to ambient noise, it keeps the ear and mouth region free, thus being compatible with most personal protective 
equipment.

Especificações / Specifications

Alimentação / Power 3,0 - 5,5 VDC / 3,0 - 5,5 VDC

Dimensões / Dimensions Aprox. 120 x 60 x 20 mm / Approx. 120 x 60 x 20 mm

Conector / Connector Fisher SS 102 A059 140g / Fisher SS 102 A059 140g

Peso (sem o PTT em Linha) / Weight (without in-line PTT) Aprox. 120 g / Approx. 120 g

Imersão / Immersion 1m (MIL-STD-810) / 1m (MIL-STD-810)

EMI/EMC / EMI/EMC (MIL-STD-810) / (MIL-STD-810)

Temperatura / Temperature -20 a +65°C (MIL-STD-810) / -20 to +65°C (MIL-STD-810)

Versões / Versions

OTF-2200 / OTF-2200
Combinado por Condução Óssea, com PTT em linha padrão / Standard Full Bone Conduction 

Headset with in-line PTT

OTF-2201 / OTF-2201
Combinado por Condução Óssea, com PTT com conector de dados / Full Bone Conduction 

Headset with in-line PTT with data connector

OTF-2202 / OTF-2202
Combinado por Condução Óssea, sem PTT em linha / Full Bone Conduction Headset without 

in-line PTT

OTF-2203 / OTF-2203
Combinado por Condução Óssea, sem PTT em linha, com câmera de vídeo. Compatível 

com CTV-1410 / Full Bone Conduction Headset without in-line PTT, with video camera. 
Compatible with CTV-1410

Funcionalidades / Functionalities

Compatível com a maioria dos equipamentos de proteção individual; Formato anatômico; Medida ajustável à cabeça; Duplo Fone e microfone por vibração óssea; Compatível com 
TPP-1400 / Compatible with most personal protective equipment Anatomical format Adjustable to the head Double speaker and microphone by bone conduction Compatible with TPP-1400

COMBINADOS / HEADSETS AND HANDSET
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Combinado de Cabeça CBC-2210 / 
Headset CBC-2210

Combinado de cabeça tático, unilateral (disponível para uso no 
lado direito ou esquerdo do rosto), leve e robustecido, medida 
ajustável à cabeça, ideal para uso em ambientes com baixo nível 
de ruído. Compatível com TPP-1400.

Tactical headset, unilateral (available for use on the right or left 
side of the face), lightweight and rugged, adjustable to the head, 
ideal for use in low noise environments. Compatible with TPP-
1400. 

Especificações / Specifications

Alimentação / Power 3,0 - 5,5 VDC / 3,0 - 5,5 VDC

Dimensões / Dimensions
Aprox. 120 x 60 x 20mm / Approx. 120 x 

60 x 20mm

Conector / Connector
Fisher SS 102 A059 140g / Fisher SS 102 

A059 140g

Peso (sem o PTT em Linha) / Weight 
(without in-line PTT)

Aprox. 100 g / Approx. 100 g

Imersão / Immersion 1m (MIL-STD-810) / 1m (MIL-STD-810)

Choque/Queda/Vibração / Shock/Drop/
Vibration

2m sobre concreto (MIL-STD-810) / 2m 
over concrete (MIL-STD-810)

Choque/Queda/Vibração
Temperatura / Temperature 

-30 a +60°C (MIL-STD-810)
 / -30 to +60°C (MIL-STD-810)

Especificações / Specifications

Microfone / Microphone

Sensibilidade: -54 dB; Cancelamento de 
ruído; Impedância: 2.2 kΩ / Sensibility: 
-54 dB; Noise Cancelling; Impedance: 

2.2 kΩ

Auto-falante / Speaker

SPL Nominal: 73 dB; Frequência: 300 
Hz - 20 kHz; Potência: 1 W / Nominal 

SPL: 73 dB; Frequency: 300 Hz - 20 kHz; 
Power: 1 W

Peso / Weight Aprox. 100g / Approx. 100g

Combinado de Mão CBM - 2210 / 
Handset CBM-2210

O Combinado de Mão CBM-2210 permite que o áudio seja 
reproduzido com maior intensidade dispensando o uso de fones 
de ouvido e possibilitando que a comunicação seja realizada 
para mais de um ouvinte pelo mesmo equipamento.

The CBM-2210 Handset allows audio to be reproduced with 
greater intensity without the use of earphones and enabling 
communication to be performed for more than one listener by 
the same equipment.

Combinado de Mão CBM-1193B / 
Handset CBM-1193B

Combinado de mão robustecido compatível com os rádios 
TRC-1193B e TRC-1193V.  Protegido contra a entrada de água 
e sujeira, possui cabo espiralado e botão PTT (Press To Talk – 
Pressione para falar) simples.

Rugged handset compatible with TRC-1193B radios and TRC-
1193V. Protected against water and dirt, it has a spiral cable and 
single PTT button.
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Lanterna Tática de Mão LTM-2400 07.495.017.002 
/ Tactical Flashlight LTM-2400 07.495.017.002

A LTM-2400 atende operações noturnas ou com pouca luminosidade 
onde não há a necessidade de operar com equipamentos de visão 
noturna.

The LTM-2400 serves night or low-light operations where there is no 
need to operate night vision equipment.

Especificações / Specifications

Acionamento / Actuation Pomo traseiro / Tail Cap

Foco / Focus Adjustment
Pomo dianteiro, regulável de 1x a 2000x  

/ Head, adjustable from 1x to 2000x

Modos de Operação / Modes of Operation
100%/50%/10%/SOS / 100%/50%/10%/

SOS

Lúmens / Lúmens 250 lm / 250 lm

Distância do Feixe / Beam Range 150m / 150m

Tecnologia / Technology LED / LED

Alimentação / Power
Íon-Lítio Ncr18650 Recarregável / 

Rechargeable Li-Ion Ncr18650

Peso / Weight Aprox. 200g / Approx. 200g

Dimensões / Dimensions
Aprox. 140 (c) x 25,4 (d) mm / Approx. 

140 (c) x 25,4 (d) mm

Temperatura / Temperature Range
-30 a + 60 °C (MIL-STD-810) / -30 to + 

60 °C (MIL-STD-810)

Imersão / Immersion
2 metros (MIL-STD-810) / 2 meters 

(MIL-STD-810)

Choque/Queda/Vibração / Shock/Drop/
Vibration

(MIL-STD-810) / (MIL-STD-810)

Lanterna Tática de Mão Focus LTM-2401 
07.495.017.003 / Focus Tactical Flashlight LTM-

2401 07.495.017.003

A LTM-2401 possui as especificações da LTM-2400, com possibilidade 
de regulagem de foco.

The LTM-2401 has the specifications of the LTM-2400, with possibility of 
focus adjustment.

Lanterna Tática de Mão NightVis LTM-2402 
07.495.017.004 / NightVis Tactical Flashlight LTM-

2402 07.495.017.004

AA LTM-2402 possui as especificações da LTM-2401, com possibilidade 
de operação conjunta com equipamentos de visão noturna através dos 
modos LED verde e infra-vermelho.

The LTM-2402 has the specifications of the LTM-2401, with the possibility 
of operation together with night vision equipment through the green and 
infra-red LED modes.

Especificações / Specifications

Tecnologia / Technology
HP LED - LED Verde - LED IR / 
HP LED - Green LED - IR LED

Acessórios LTM-2400/LTM-2401/LTM-2402 / Accessories LTM-2400/LTM-2401/LTM-2402

Cordel de segurança; Encaixe de trilhos tipo Picatinny; Acionador Remoto; Carregador 
Bivolt / Security Cord; Attach rails type Picatinny; Remote trigger; Bivolt Charger

Lanterna Tática de Mão Estroboscópica LTM-2404 
07.495.017.005 / Tactical Stroboscopic Flashlight 

LTM-2404 07.495.017.005

Lanterna com função estroboscópica nas faixas do visível e infravermelho. 
Alimentado por células de lítio de alta capacidade recarregáveis, possui 
grande autonomia e robustez.

Flashlight with strobe function in visible and infrared bands. Powered by 
high capacity rechargeable cells, it has great autonomy and robustness.

Lanterna Labial LL-2361 07.495.017.001 / Labial 
Flashlight LL-2361 07.495.017.001

Lanterna Labial, para fixação em microfone de combinado de cabeça, 
alimentado por baterias, com chave liga/desliga, especial para uso 
de pilotos e tripulação de aeronaves militares, podendo ser fornecido 
compatível com equipamentos de visão noturna.

Flashlight, headset attached, battery powered, with on / off switch, 
special for use by pilots and military aircraft crew. Can be supplied 
compatible with night vision equipment.
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ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE / STORAGE AND 
TRANSPORTATION

A IMBEL/ FMCE tem condições de projetar e fabricar maletas de transporte de tamanhos variados e com revestimento customizado para proteção contra choques mecânicos, pó e água. Ideal para 
simplificar também as etapas de separação, conferência e armazenamento dos materiais na reserva.  Consulte a FMCE sobre a sua necessidade!

IMBEL / FMCE is able to design and manufacture transport cases of various sizes and with customized coating to protect against mechanical shocks, dust and water. Ideal to simplify the steps of 
separation, conference and storage of materials. Consult FMCE about your need!

Bolsa de Transporte em Poliamida BLN-2355 / Carrying Case in Polyamide BLN-2355

Fabricada em Cordura 100% Poliamida, compatível com TPP-1400 e seus acessórios, para 
fixação em coletes ou cintos táticos. Com aberturas superior e inferior, velcro de retenção da 
abertura inferior e presilhas de soltura rápida mantém o equipamento seguro, prevenindo danos 
ou perda acidental.  Disponível nas cores verde,  preta ou vermelho.

Made of Cordura 100% Polyamide, compatible with TPP-1400 and its accessories, for attachment 
to vests or tactical belts. With top and bottom openings, Velcro retention of the lower opening and 
quick release tabs keeps the equipment safe, preventing damage or accidental loss. Available in 
green, black or red colors.
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Versões / Versions

Maleta de Transporte Transceptor TPP-1400  e acessórios MLT-2356 / TPP-1400 Transceiver and acessories Carrying Case MLT-2356
Divisórias: 18 para rádios ou baterias, 1 para carregador de bateria, 6 para antenas e 6 para cabos de dados. Compatível com 

TPP-1400 e outros equipamentos. / Partitions: 18 for radios or batteries, 1 for battery charger, 6 for antennas and 6 for data cables. 
Compatible with TPP-1400 and other equipment

Maleta de Transporte Combinados OTF-2200 MLT-2357 / OTF-2200 Headsets Carrying Case MLT-2357
Divisórias: 6 para combinados e 1 para acessórios. Compatível com OTF-2200 e outros equipamentos / Partitions: 6 for headsets 

and 1 for accessories. Compatible with OTF-2200 and other equipment

Maleta de Transporte Transceptor TRC-1193B e acessórios MLT-2371 / Transceiver TRC-1193B and accessories Carrying Case MLT-2371
Divisórias: 1 para rádios tipo manpack, 2 para bateria padrão 2590, 1 carregador de bateria e 2 para antenas. Compatível com TR-
C-1193B e outros equipamentos. / Partitions: 1 for manpack type radios, 2 for standard 2590 battery, 1 battery charger and 2 antennas. 

Compatible with TRC-1193B and other equipment

Maleta de Transporte Gênesis MÓD Oficial de Ligação MLT-2372 / Genesis Link Official Module Carrying Case MLT-2372
Divisórias: 1 para notebook robustecido e acessórios. Compatível com Sistema Gênesis e outros equipamentos / Partitions: 1 for 

rugged notebook and accessories. Compatible with Genesis System and other equipment

Maleta de Transporte Gênesis MÓD de Observação MLT-2373 / Genesis Observation Module Carrying Case MLT-2373
Divisórias: 1 para tablet robustecido e acessórios. Compatível com Sistema Gênesis e outros equipamentos / Partitions: 1 for 

rugged tablet and accessories. Compatible with Genesis System and other equipment

Maleta de Transporte Gênesis MÓD Linha de Fogo MLT-2374 / Genesis Fire Line Module Carrying Case MLT-2374
Divisórias: 6 para tablets robustecidos 4 polegadas e 1 para tablet robustecido 7 polegadas. Compatível com Sistema Gênesis e 
outros equipamentos. / Partitions: 6 for rugged 4-inch tablets and 1 for rugged 7-inch tablet. Compatible with Genesis System and 

other equipment

Maleta de Transporte Gênesis MÓD Artilharia  MLT-2375 / Genesis Artillery Module Carrying Case MLT-2375
Divisórias: 1 para notebook robustecido e acessórios. Compatível com Sistema Gênesis e outros equipamentos

 / Partitions: 1 for rugged notebook and accessories. Compatible with Genesis System and other equipment

Maletas de Transporte / Carrying Cases

Maletas de transporte para proteção contra choques mecânicos, pó e água,  dotada de fechos com travamento  duplo e abertura para lacre, enchimento em polietileno expandido  compatíveis com os equipamentos  
IMBEL ou outros.

Carrying cases for protection against mechanical shock, dust and water, equipped with double-locking locks and seal opening, filled with expanded polyethylene compatible with IMBEL equipments or others.
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MUNIÇÕES
AMMUNITION
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Características Físicas / Physical Characteristics

Peso do tiro completo / Weight 
of complete round

1,100g

Comprimento do tiro completo / 
Length of complete round

173mm

Emprego / Use

Can 75 KRUPP C 28 e Can 75 
SCHNEIDER C/18.6. / Guns 75 
KRUPP c/28 and SCHNEIDER 
c/18,6.

TIRO 75 SALVA / 75 BLANK ROUND

Características Físicas / Physical Characteristics

Comprimento / Overall length 199mm

Peso do tiro completo / Total 
weight

1,950g

Emprego / Use

Canhões Engesa EC-90 e 
Cockerill NR 8500 – MKII e MKIII. 
/ Engesa EC-90 and Cockerill NR 
8500 – MKII and MKIII Guns

TIRO 90 SALVA / 
CARTRIDGE 90  BLANK

Características Físicas / Physical Characteristics

Comprimento / Caliber 250mm

Peso do tiro completo / Overall 
length

2.1Kg

Peso da carga de salva / Charge 
weight

0.28Kg

Emprego / Use

Obus 105 M101, M102, M108 
e C/14 Oto Melara. / 105M101, 
M102, M108 and OtoMelara 
C/14 Howitzer.

TIRO 105 SALVA M395 / 
CARTRIDGE 105 BLANK M395
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MOTOR FOGUETE SBAT 70 M4B/M4B1 / ROCKET ENGINE SBAT 70 M4B/M4B1

FOGUETE 70 MM PARA LANÇAMENTO POR AERONAVES DE ASA FIXA.

Motor foguete dotado de um grão propelente de base dupla, cujos componentes e aditivos da massa propelente lhe conferem 
uma queima com menor quantidade de fumaça e ação não corrosiva, preservando os materiais componentes do lançador 
e aeronave.

ROCKET 2,75” FOR LAUNCHING FROM FIXED-WING AIRCRAFT.

Rocket engine provided with a grain double base propellant, whose propellant mass components and additives provide a 
smokeless and non-corrosive burn, without damaging the surfaces of the launcher and aircraft.

Características Técnicas / Technical Characteristics

Calibre / Caliber 70 mm (2,75”)

Comprimento (sem cabeça de guerra) / Lenght (without warhead) 998 mm (39,3”)

Massa do Conjunto / Weight 5,0 kg (11,0 lb)

Velocidade Inicial / Initial Velocity 600 m/s (2000 fps)

Alcance Máximo / Maximum Range 6000 m (19685 ft)

Empuxo Médio / Medium Thrust 5 kN

Pressão Máxima / Medium Pressure 17 MPa

Tampão da Tubeira / Nozzle Insert

M4B1 - Copo de aço (saída da tubeira) / Steel cup (outter nozzle 
insert).

M4B2 (*) - Disco de alumínio com película de PVC (entrada da 
tubeira)/Aluminum disk with PVC film (inner nozzle insert).

(*) Modificação/Melhoria do modelo M4B1 – Aguarda homologação do IFI/IAE - CTA/FAB.
(*) M4B1 Model Enhancement - Waiting for IFI/IAE - CTA/FAB Approval.

FOGUETE 70 MM PARA LANÇAMENTO POR AERONAVES DE ASA ROTATIVA.

Este modelo tem um diferencial do modelo M4B1 por ser montado com tampões de tubeiras resistentes e de baixíssima 
densidade, que não altera as características técnicas e garante a não projeção de estilhaços, que podem causar danos à 
superfície da aeronave. Motor foguete dotado de um grão propelente de base dupla, cujos componentes e aditivos da massa 
propelente lhe conferem uma queima com menor quantidade de fumaça e ação não corrosiva, preservando os materiais 
componentes do lançador e aeronave.

ROCKET 2,75” FOR LAUNCHING FROM ROTORCRAFT

This model has a differential model M4B1 to be assembled with resistant nozzle inserts and very low density, which does not 
alter the technical characteristics and guarantees non-projection of shrapnel, which can cause damage to the surface of the 
aircraft. Rocket engine provided with a grain double base propellant, whose components and additives of the propellant mass 
its confer a burn with smokeless and action non-corrosive, preserving the component materials of the launcher and aircraft.

MOTOR FOGUETE SBAT 70 M4B/M4B1 TT1 / ROCKET ENGINE SBAT 70 M4B/M4B1 TT1
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TIRO MORTEIRO 60mm AE M4 / 60mm HE M4 MORTAR BOMB

TIRO MORTEIRO 120mm AE CONV /
120mm HE CONV MORTAR BOMB

TIRO MORTEIRO 81mm AE M5 / 81mm HE M5 MORTAR BOMB

TIRO MORTEIRO 120mm AE PR /
120mm HE RIFLED MORTAR BOMB

Características Físicas / Physical Characteristics

Peso do tiro completo / Weight of complete round 1,745Kg

Comprimento do tiro completo / Length of complete 
round

328mm

Alcance máximo / Maximum range 2.100 m

Emprego / Use
Mrt AGR - Morteiro Leve Antecarga 60mm (Mrt LV 

Acg 60mm);

Características Físicas / Physical Characteristics

Peso do tiro completo / Weight of complete round 4,475Kg

Comprimento do tiro completo / Length of complete 
round

484mm

Alcance máximo / Maximum range 5.600m

Emprego / Use

Mrt AGR - Morteiro Médio Antecarga 81mm (Mrt
Me Acg 81mm); Mrt 81 RO L16 ou US M252
British L16, US M52 and similar high-pressure 

mortars

Características Físicas / Physical Characteristics

Comprimento / Overall length 640mm

Peso do tiro completo / Total weight 13.6kg

Peso do tiro em voo / Weight of projectile (in flight) 13Kg

Peso da carga de arrebentamento / Net explosive 
weight

2.1Kg

Peso da carga de projeção / weight of propelling 
charge

+ 600g

Alcance máximo / Maximum range 6,600 m

Emprego / Use
Morteiro 120 M2 Raiado ou de alma lisa 

120mm Smothbore Mortar

Características Físicas / Physical Characteristics

Comprimento / Overall length 906.3mm

Peso do tiro completo / Total weight 18.9kg

Peso do tiro em voo / Weight of projectile (in flight) 15.7Kg

Peso da carga de arrebentamento / Net explosive 
weight

+ 925g (charge10)

Peso da carga de projeção (suplementos) / weight 
of propelling charge (increments)

4.4Kg

Alcance máximo / Maximum range 8.150 m

Emprego / Use
Morteiro 120 M2 Raiado
120mm Rifled Mortars
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TIRO 90mm AE-TR / 90mm HE-T ROUND

Características Físicas / Physical Characteristics

Comprimento / Overall length 630mm

Peso do tiro completo / Total weight 8.49kg

Peso da granada / Projectile weight 5.08Kg

Peso da carga de projeção / Weight of propelling 
charge

1.25Kg

Peso da carga de arrebentamento / Net explosive 
weinght

1,06Kg

Carga de arrebentamento / Explosive filing TNT

Alcance efetivo / Effective range 1.600 m

Velocidade inicial / Muzzle 700 m/s

Emprego / Use
Canhões ENGESA EC-90 e ; Cockerill NR8500 MKII 
e MKIII. ENGESA EC-90 and Cockerill NR8500 MKII 

and MKIII.

TIRO 90mm EXC AC-TR / 90mm HEAT-TP-T ROUND

Características Físicas / Physical Characteristics

Comprimento / Overall length 650mm

Peso do tiro completo / Total weight 7.65kg

Peso da granada / Projectile weight 4.19Kg

Peso da carga de projeção / Weight of propelling 
charge

1.35Kg

Alcance efetivo / Effective range 1.600 m

Velocidade inicial / Muzzle Velocity 890 m/s

Alcance efetivo / Effective range 1.600 m

Emprego / Use
Canhões ENGESA EC-90 e Cockerill NR8500 MKII 
e MKIII.ENGESA EC-90 and Cockerill NR8500 MKII 

and MKIII.

TIRO 90mm AE AC-TR / 90mm HEAT-T ROUND

Características Físicas / Physical Characteristics

Comprimento / Overall length 650mm

Peso do tiro completo / Total weight 7.65kg

Peso da granada / Projectile weight 4.19Kg

Peso da carga de projeção / Weight of propelling 
charge

1.35Kg

Peso da carga de arrebentamento / Net explosive 
weinght

0.54Kg

Carga de arrebentamento / Explosive filing B Comp

Velocidade inicial / Muzzle Velocity 890 m/s

Emprego / Use
Canhões ENGESA EC-90 e Cockerill NR8500 MKII 

e MKIII. ENGESA EC-90 and Cockerill NR8500 MKII 
and MKIII.
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TIRO 105mm AE / 105mm HE ROUND

Características Físicas / General data

Calibre / Caliber 105mm

Peso do tiro completo / Overall length 788mm

Peso da granada / Projectile weight 4.19Kg

Peso da carga de projeção / Weight of propelling charge 18,5Kg

Peso da carga de arrebentamento / Net explosive weight 1,15Kg

Peso da carga de Projeção / Weight of propelling charge 
2,10Kg

14,97Kg

Alcance máximo (carga 7) / Effective range (charge 7) 11,200m

Velocidade Inicial (carga 7) / Muzzle velocity (charge 7) 465 m/s

Emprego / Use

Obuseiro 105 M2, M2 A1, M2A2, Oto Melara C/14 
ou similar que utilize o Cartucho 105mm M1 

Howitzers M2, M2 A1, M2A2, Oto Melara C/14 or 
similar that uses the Cartridge 105mm M1 

TIRO 155mm AE M107 / 155mm HE M107 ROUND

Características Físicas / General data

Peso da granada completa / Weight of complete round 43,10Kg

Velocidade inicial (carga 5) / Muzzle velocity (charge 5) 375 m/s

Velocidade inicial (carga 7) / Muzzle velocity (charge 7) 564m/s

Alcance máximo (carga 5) / Maximum range (charge 5) 9.700m

Alcance máximo (carga 7) / Maximum range (charge 7) 14.600m

Carga de arrebentamento / Bursting charge TNT

Emprego / Use
Obuseiro 155 M109 e M114 ou similar / 
Howitzer 155 M109 e M114 or similar
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BARRACA BH - DC 15.1I / SHELTER BH – DC 15.1I

A Barraca Humanitária Defesa Civil 15.1i (BH – DC 15.1i) é um produto nacional e integra a Linha de Produtos 
Econômicos do Sistema de Abrigos Temporários IMBEL® – SATi. A BH – DC 15.1i atende aos seguintes 
requisitos: estrutura externa autossustentável; montagem rápida; conforto térmico moderado; estrutura tubular 
leve e intercambiável; cobertura em tecidos técnicos sintéticos; piso e saias laterais de fácil higienização. 
Produto customizável e tropicalizado.

The Defesa Civil 15.1 humanitarian Shelter (BH – DC 15.1i) is a national product and integrates the IMBEL® 
Economic Temporary Shelter System (SATi). The BH-DC 15.1i meets the following requirements: self 
sustainable external structure; quick assembly; moderate thermal comfort; lightweight interchangeable tubular 
frame; coverage with technical fabrics; easy floor cleaning; ideal for tropical environment use.

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Área útil aproximada / Useful area approximately 15m2 (acomoda um núcleo familiar / accommodates a family)

Dimensões aproximadas / Dimensions approximately
5,6 (frente) por 3,3 m (profundidade) por 2,7 m (altura).

5,6 (forefront) by 3,3 m (depth) by 2,7 m (height).

Peso estimado / Estimated weight <100Kg

Montagem da cobertura rápida por içamento, sem ferramentas em menos de 10 minutos, por 4 pessoas / Quick coverage 
assembly by lifting, without tools in less than 8 minutes, performed by 4 people.

ABRIGOS TEMPORÁRIOS
TEMPORARY SHELTERS
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BARRACA BH - DC 15.2I / SHELTER BH – DC 15.2I

A Barraca Humanitária Defesa Civil 15.2i (BH – DC 15.2i) é um produto nacional e integra a Linha de Produtos 
Econômicos do Sistema de Abrigos Temporários IMBEL® – SATi. A BH – DC 15.2i, com varanda, atende 
aos seguintes requisitos: estrutura externa autossustentável; montagem rápida; conforto térmico moderado; 
estrutura tubular leve e intercambiável; cobertura em tecidos técnicos sintéticos; piso e saias laterais de fácil 
higienização. Produto customizável e tropicalizado.

The Civil Defense 15.2 Humanitarian Shelter (BH – DC 15.2i) is a national product and integrates the IMBEL® 
Economic Temporary Shelter System (SATi). The BH – DC 15.2i, with balcony, meets the following requirements: 
self sustainable external structure; quick assembly; moderate thermal comfort; lightweight interchangeable 
tubular frame; coverage with technical fabrics; easy floor cleaning; ideal for tropical environment use.

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Área útil aproximada / Useful area approximately
15m2 (acomoda um núcleo familiar) e uma varanda de 7,5m2. 

15m2 (accommodates a family) and a balcony  with 7,5m2.

Dimensões aproximadas / Dimensions approximately
5,6 (frente) por 4,9 m (profundidade) por 2,7 m (altura).

5,6 (forefront) by 4,9 m (depth) by 2,7 m (height).

Peso estimado / Estimated weight <120Kg

Montagem da cobertura rápida por içamento, sem ferramentas em menos de 10 minutos, por 4 pessoas.
Quick coverage assembly by lifting, without tools in less than 10 minutes, performed by 4 people.

ABRIGO MODULAR DE CAMPANHA SUPER LEVE AMC – SL10I / SUPER LIGHT MODULAR  CAMPAIGN SHELTER AMC – SL10I

Os Abrigos Modulares de Campanha integram a Linha de Produtos de Alto Desempenho dos Sistemas de Abrigos Temporários 
IMBEL® (SATi). Atendem aos seguintes requisitos: estrutura externa autossustentável; montagem rápida; conforto térmico; 
modularidade; confiabilidade; resistência a ventos fortes; estrutura tubular leve e intercambiável; cobertura em tecidos 
técnicos sintéticos com permeabilidade seletiva; habitáculo com retardo à propagação de chamas; conexões rígidas com 
sistema de trancamento; piso de fácil higienização. Produto customizável e tropicalizado.

The Super Light Modular Campaign Shelter (AMC – SL10i) is a national product and integrates the IMBEL® Temporary 
Shelter Systems (SATi) high performance line of products. The AMC – SL10i meets the following requirements: self 
sustainable external structure; quick assembly; thermal comfort; modularity; reliability; resistance to strong winds; 
lightweight interchangeable tubular frame; coverage in technical fabrics with selective permeability; limited flame retardant 
of coverage; rigid connections with quick coup lings and locking system; easy floor cleaning; customizable and ideal for 
tropical environment use.

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Área útil aproximada / Useful area approximately 10m2.

Dimensões aproximadas / Dimensions approximately
5,4 (frente) por 2,1 m (profundidade) por 2,7 m (altura).

5,4 (forefront) by 2,1 m (depth) by 2,7 m (height).

Peso estimado / Estimated weight <100Kg.

Montagem da cobertura rápida por içamento. Coverage assembly by lifting
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ABRIGO MODULAR DE CAMPANHA EXTRA AMC – X30I / EXTRA MODULAR CAMPAIGN SHELTER AMC – X30I

O Abrigo Modular de Campanha Extra (AMC – X30i) é um produto nacional e integra a Linha de Produtos de Alto Desempenho 
dos Sistemas de Abrigos Temporários IMBEL® (SATi). O AMC – X30i atende aos seguintes requisitos: estrutura externa 
autossustentável; montagem rápida; conforto térmico; modularidade; confiabilidade; resistência a ventos fortes; estrutura 
tubular leve e intercambiável; cobertura em tecidos técnicos sintéticos com permeabilidade seletiva; habitáculo com retardo 
à propagação de chamas; conexões rígidas com sistema de trancamento; piso de fácil higienização. Produto customizável 
e tropicalizado.

The Extra Modular Campaign Shelter (AMC – X30i) is a national product and integrates the IMBEL® Temporary Shelter 
Systems (SATi) high performance line of products. This model meets the following requirements: self sustainable external 
structure; quick assembly; thermal comfort; modularity; reliability; resistance to strong winds; lightweight interchangeable 
tubular frame; coverage in technical fabrics with selective permeability; limited flame retardant of coverage; rigid connections 
with quick couplings and locking system; easy floor cleaning; customizable and suitable for tropical zone.

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Área útil aproximada / Useful area approximately 30m2

Dimensões aproximadas / Dimensions approximately
5,4 (frente) por 6,2 m (profundidade) por 2,7 m (altura).

5,4 (forefront) by 6,2 m (depth) by 2,7 m (height).

Peso estimado / Estimated weight <265Kg.

Montagem da cobertura rápida por içamento. Coverage assembly by lifting.

ABRIGO MODULAR DE CAMPANHA LEVE AMC – L20I / LIGHT MODULAR CAMPAIGN SHELTER AMC – L20I

O Abrigo Modular de Campanha Leve (AMC-L20i) é um produto nacional e integra a Linha de Produtos de Alto Desempenho 
dos Sistemas de Abrigos Temporários IMBEL® (SATi). O AMC-L20i atende aos seguintes requisitos: estrutura externa 
autossustentável; montagem rápida; conforto térmico; modularidade; confiabilidade; resistência a ventos fortes; estrutura 
tubular leve e intercambiável; cobertura em tecidos técnicos sintéticos com permeabilidade seletiva; habitáculo com retardo 
à propagação de chamas; conexões rígidas com sistema de trancamento; piso de fácil higienização. Produto customizável 
e tropicalizado.

The Light Modular Campaign Shelter (AMC – L20i) is a national product and integrates the IMBEL® Temporary Shelter 
Systems (SATi) high performance line of products. The AMC – L20i meets the following requirements: self sustainable external 
structure; quick assembly; thermal comfort; modularity; reliability; resistance to strong winds; lightweight interchangeable 
tubular frame; coverage in synthetic technical fabrics with selective permeability; limited flame retardant of coverage; rigid 
connections with quick couplings and locking system; easy floor cleaning; customizable and ideal for tropical environment 
use.

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Área útil aproximada / Useful area approximately 20m2.

Dimensões aproximadas / Dimensions approximately
5,4 (frente) por 4,1 m (profundidade) por 2,7 m (altura).

5,4 (forefront) by 4,1 m (depth) by 2,7 m (height).

Peso estimado / Estimated weight <180Kg.

Montagem da cobertura rápida por içamento. Coverage assembly by lifting.
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ABRIGO HUMANITÁRIO BÁSICO AH – B20I / BASIC HUMANITARIAN SHELTER AH – B20I

O Abrigo Humanitária Básico (AH – B20i) é um produto nacional e integra a Linha de Produtos de Alto Desempenho 
dos Sistemas de Abrigos Temporários IMBEL® (SATi). O AH – B20i atende aos seguintes requisitos: estrutura externa 
autossustentável; montagem rápida; conforto térmico; confiabilidade; resistência a ventos fortes; estrutura tubular leve e 
intercambiável; cobertura em tecidos técnicos sintéticos com permeabilidade seletiva; habitáculo com retardo à propagação 
de chamas; conexões rígidas com sistema de trancamento; piso de fácil higienização. Produto customizável e tropicalizado.

The Humanitarian Basic Shelter (AH – B20i) is a national product and integrates the IMBEL® Temporary Shelter Systems 
(SATi) high performance line of products. This model meets the following requirements: self sustainable external structure; 
quick assembly; thermal comfort; modularity; reliability; resistance to strong winds; lightweight interchangeable tubular 
frame; coverage in technical fabrics with selective permeability; limited flame retardant of coverage; rigid connections with 
quick couplings and locking system; easy floor cleaning; customizable and suitable for tropical zone.

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Área útil aproximada / Useful area approximately 20m2.

Dimensões aproximadas / Dimensions approximately
5,4 (frente) por 4,1 m (profundidade) por 2,7 m (altura).

5,4 (forefront) by 4,1 m (depth) by 2,7 m (height).

Peso estimado / Estimated weight <180Kg.

Montagem da cobertura rápida por içamento. Coverage assembly by lifting.

ABRIGO MODULAR HUMANITÁRIO COMPLETO AMH – C30I / COMPLETE HUMANITARIAN MODULAR SHELTER AMH – C30I

O Abrigo Humanitário Básico (AMH – C30i) é um produto nacional e integra a Linha de Produtos de Alto Desempenho 
dos Sistemas de Abrigos Temporários IMBEL® (SATi). O AMH – C30i atende aos seguintes requisitos: estrutura externa 
autossustentável; montagem rápida; conforto térmico; modularidade; confiabilidade; resistência a ventos fortes; estrutura 
tubular leve e intercambiável; cobertura em tecidos técnicos sintéticos com permeabilidade seletiva; habitáculo com retardo 
à propagação de chamas; conexões rígidas com sistema  de trancamento; piso de fácil higienização. Produto customizável 
e tropicalizado.

The Complete Humanitarian Modular Shelter (AMH – C30i) is a national product and integrates the IMBEL® Temporary Shelter 
Systems (SATi) high performance line of products. This model meets the following requirements: self sustainable external 
structure; quick assembly; thermal comfort; modularity; reliability; resistance to strong winds; lightweight interchangeable 
tubular frame; coverage in technical fabrics with selective permeability; limited flame retardant of coverage; rigid connections 
with quick couplings and locking system; easy floor cleaning; customizable and suitable for tropical zone.

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Área útil aproximada / Useful area approximately 30m2.

Dimensões aproximadas / Dimensions approximately
5,4 (frente) por 6,2 m (profundidade) por 2,7 m (altura).

5,4 (forefront) by 6,2 m (depth) by 2,7 m (height).

Peso estimado / Estimated weight <265Kg.

Montagem da cobertura rápida por içamento. Coverage assembly by lifting.
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EXPLOSIVOS, PROPELENTES, INICIADORES E ACESSÓRIOS
EXPLOSIVES, PROPELLANTS, PRIMER AND ACCESSORIES 



TRINITROTOLUENO (TNT)
TRINITROTOLUENE (TNT)

Explosivo de emprego militar e civil, com grande estabilidade química e possibilidade de estocagem por 
longos períodos. Utilizado como reforçador de granadas, minas, torpedos, bombas de aviação, cargas de 
arrebentamento, e como componente de dinamites e de explosivos plásticos.

Produto Classe 1.1 D, UN 0209.

Explosive for military and civilian use, with high chemical stability and long-term storage capacity. Used 
as booster for grenades, mines, torpedoes, aerial bombs and burst charges, and as a component of 
dynamite and plastic explosives.

Product Class 1.1 D, UN 0209.

Características Técnicas / Technical 
Characteristics

TIPO I-E / Type I-E TIPO II-E / Type II-E TIPO III-E / Type III-E

Forma / Shape
Escama/
Squama

Escama/
Squama

Escama/
Squama

Cor / Color
Amarelo clara / 

Light yellow
Amarelo clara /
 Light  yellow

Amarelo clara / 
Light  yellow

Ponto de Solidificação (PS) / Solidification Point Min./min. 80,40 °C 80,20 a 80,39 ºC 79,00 a 80,19 ºC

Teor de umidade / Moisture content Máx./max. 0,10% Máx./max. 0,10% Máx./max. 0,10%

Acidez e.t. H2S04 / Acidity e.t. H2SO4 Máx./max. 0,02% Máx./max. 0,02% Máx./max. 0,07%

Alcalinidade e.t. Na2CO3 / Alkalinity e.t. Na2CO3 Nenhuma / any Nenhuma / any Máx./max. 0,02%

Matériais Insolúveis em Benzeno / Substances 
Insoluble in Benzene

Máx./max. 0,05% Máx./max. 0,05% Máx./max. 0,10%

Teor de Sódio / Sodium content Máx./max. 0,001% Máx./max. 0,001% Máx./max. 0,001%

Espessura das Escamas / Thickness of the 
Flakes

(1) Individual / (1) Single
(2) Méd / (2) Media

Máx. 1,00mm
Máx. 0,635mm

Máx. 1,00mm
Máx. 0,635mm

Máx. 1,00mm
Máx. 0,635mm

NITROCELULOSE (NC)
NITROCELLULOSE

Nitrocelulose é o resultado da reação entre linters (celulose de algodão) purificados e branqueados e 
ácido nítrico, misturado com ácido sulfúrico.

É um material fibroso, cor branca, umedecido em água, 
utilizado para a fabricação de pólvoras.

Nitrocellulose results from the reaction between purified 
linters (cotton cellulose) and a mixed acid (nitric and sulfuric 
acids). It is a fibrous material, white, soaked with water, used 
for powders manufacturing.

ALTA NITRAÇÃO / HIGH NITRATION BAIXA NITRAÇÃO / LOW NITRATION

Características Técnicas / Technical Characteristics

Umidade / Moisture 25 a 33% / 25 to 33%

Nitrogênio / Nitrogen
13,21 a 13,55% / 13,21 to 

13,55%

Grau de Finura / Degree of 
Fineness

70 a 110ml / 70 to 110ml

Solubilidade (Álcool Éter) / 
Solubility (Alcohol-Ether)

Máx./max. 6%

Insolúveis em Acetona / 
Acetone-insoluble

Máx./max. 0,4%

Cinzas / Ash Máx./max. 0,4%

Alcalinidade / Alkalinity Máx./max. 0,50%

Viscosidade / Viscosity 3 a 9 cP / 3 to 9 cP

Características Técnicas / Technical Characteristics

Umidade / Moisture 28 a 33% / 28 to 33%

Nitrogênio / Nitrogen
12,40 a 12,80% / 12,40 

to12,80%

Grau de Finura / Degree of 
Fineness

90 a 130ml / 90 to 130ml

Solubilidade (Álcool Éter) / 
Solubility (Alcohol-Ether)

Min./min. 99%

Insolúveis em Acetona / 
Acetone-insoluble

Máx./max. 0,4%

Cinzas / Ash Máx./max. 0,4%

Alcalinidade / Alkalinity Máx./max. 0,50%

Viscosidade / Viscosity 3 a 12 cP / 3 to 12 cP

59www.imbel.gov.br

DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808 - DEFENCE AND SECURITY SINCE 1808



PÓLVORA BASE SIMPLES E PÓLVORA BASE DUPLA
SINGLE BASE POWDER AND DOUBLE BASE POWDER

As pólvoras de base simples e de base dupla são empregadas em munições dos diversos calibres 
de uso militar. A pólvora de base simples tem nitrocelulose como princípio ativo. A pólvora de base 
dupla tem a nitrocelulose e a nitroglicerina como princípios ativos. Ambas contêm, ainda, estabilizantes, 
plastificantes, moderadores balísticos e agentes de cobertura.

The single and double base powders are employed at various armmor in many calibers of ammunition 
for military purpose. The single base powder has nitrocellulose as the active ingredient and the double 
base powder has nitrocellulose and nitroglycerin as active ingredients. Both contain also stabilizers, 
plasticizers, ballistic modifiers and agents of coverage. 

Características Técnicas / Technical Characteristics

Retardo de Ignição / Ignition delay < 60 m/s

Impulso Total em Ação / Total 
impulse in Action

4.750-5.250 N.s

Pressão Máx / Max. Pressure
6,00-13,75 MPa à + 20º C /
6,00-13,75 MPa to + 20º C 

Tempo de Funcionamento / Action 
time

1,20 - 1,75 s à + 20º C /
1,20 - 1,75 s to + 20º C /

GRÃO PROPELENTE (INIBIDO)
PROPELLANT GRAIN (INHIBITED)

O Grão propelente de base dupla é utilizado nos motores dos foguetes SBAT 70 (FFAR 2.75”) 
e FPV Thunder (similar ao MK-66). Tem, em sua composição, nitrocelulose, nitroglicerina, 
estabilizantes, plastificantes, moderadores balísticos e aditivos. A massa de base dupla 
possui vantagens sobre seus concorrentes, tais como menor quantidade de fumaça, que 
não é corrosiva, preservando o dispositivo lançador e a aeronave.

Produto Classe 1.3 C, UN 0161.

The double base propellant grain is used in rocket engines SBAT 70 (FFAR 2.75 “) and 
FPV Thunder (similar to MK-66). This propellant is composed by nitrocellulose, nitroglycerin, 
stabilizers, plasticizers, additives and ballistic modifiers. The double base has advantages 
over its competitors, such as a smaller amount of smoke, which is not corrosive, preventing 
damages to the launcher device and aircraft fuselage.

Product Class 1.3 C, UN 0161.

PLASTEX / PLASTEX

Explosivo plástico moldável, composto por produtos 
nitrados (altos explosivos), plastificantes e estabilizantes. 
Aplicado em demolições, moldagem e endurecimento 
superficial de metais e em soldagem de placas metálicas.

Moldable plastic explosive, composed of nitrated products 
(high explosives), plasticizers and stabilizers. Applied in 
demolition, shaping and hardening of metals and welding of 
metal plates.

Características Técnicas / Technical Characteristics

Massa Específica / Specific Weight 1,40 - 1,60 g/cm3

Teor de Umidade / Moisture Content Máx. 0,60%

Velocidade de Detonação / Velocity of Detonation Mín. 7000m/s
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PÓLVORA NEGRA MILITAR / MILITARY BLACK POWDER

Explosivo de baixa velocidade, de larga aplicação, cuja fabricação 
no Brasil remonta ao ano de 1808, constituindo-se no embrião da 
atual IMBEL®. Aplica-se principalmente em motores para foguetes, 
estopilhas de artilharia, artifícios pirotécnicos, estopins, etc. A 
Pólvora Negra Militar é fornecida em embalagens anti-estáticas 
inseridas em caixas de papelão, com peso total de 25 kg. O produto 
em embalagem original e devidamente estocado é garantido pelo 
prazo de dois anos.

It is a low speed explosive with a wide range of use, which 
manufacturing in Brazil dates back to 1808, when the first IMBEL® 

facility was built. Applied mainly in rockets motors, primers for 
artillery, pyrotechnical devices, fuzes, and other civilian and military 
uses. Military Black powder is supplied in anti-static packs, inside 
cardboard boxes, with 25 kg gross weight. The Product is guaranteed 
for 2 years, when properly stored in its original package.

NITRATO DE CELULOSE / CELLULOSE NITRATE

Produto à base de Nitrocelulose, plastificantes e 
estabilizantes. Utilizado para confecção de invólucros 
para cargas de propulsão de morteiros.

Produto Classe 4.1 C, UN 2557.

Nitrocellulose-based product, plasticizers and 
stabilizers. Used in manufacturing of wrappers 
for propulsion charges of mortars.

Product Class 4.1 C, UN 2557.

Características Técnicas / Technical Characteristics

Espessura da Chapa / Sheet thickness
0,08 - 0,20mm
0,20 - 0,30mm

Estabilidade Química / Chemical Stability < 2,2 ml NO/g

(Bergmann Junk a 132°C) / (Bergmann Junk @ 132°C)

NITROPENTA (PETN) / PENTRIT (PETN)

É um alto explosivo com elevado poder de brisância, 
praticamente não higroscópico e de grande 
estabilidade química, o que favorece a estocagem por 
grandes períodos. Pode ter os seguintes empregos:

• carregamento de cordéis detonantes, reforçadores 
e espoletas;

• fabricação de pentolite e outras composições;

• carregamento de granadas de mão e projéteis de 
pequeno calibre;

• carregamento sob pressão de bombas, minas 
terrestres e munição de artilharia, quando 
dessensibilizado com cera; e

• carregamento sob fusão de cargas moldadas para 
prospecção sismográfica e abertura de fornos 
siderúrgicos.

Obs.: Poderá ser fornecido, sob consulta prévia, com 
granulometria, conforme necessidade do cliente.

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de três anos.

PETN is a high explosive with high energy, almost 
none hygroscopic and with a very good chemical 
stability (can be storage for long periods of time). It 
can be used as:

• Explosive core in detonating cords, boosters or 
blasting caps;

• Manufacture of pentolite or others compositions;

• Load of hand grenades and small caliber 
projectiles;

• Load, under pressure, of bombs, 
land mines and artillery shells 
(mixed with wax);

• Load by melting for shape charges 
for seismographic purposes.

Note: PENTRIT (PETN) can be supplied 
with Grain size according to client 
request.

The product in its original package and 
properly stored is guaranteed for 3 
years.

RDX (HEXOGENO) / RDX (HEXOGEN)

É um alto explosivo de emprego militar, com algumas aplicações civis, utilizado como carga principal em 
detonadores, bombas e granadas, devido a sua elevada brisância, estabilidade química e resistência à umidade, 
quer puro ou em concentrações. Para transporte, o teor de umidade é de no mínimo 20%.

Obs.: Poderá ser fornecido, sob consulta prévia, com granulometria conforme necessidade do cliente.

O produto em embalagem original, devidamente estocado, é garantido pelo prazo de três anos.

RDX (HEXOGEN) is a military high explosive also with some civilian applications such as main charge 
in detonators, bombs or grenades. This explosive is used pure or in compositions due to its 

high energy of detonation, chemical stability and water resistance. For transporting the 
moisture content of the product must be at least 20%.

Note: The grain size can be changed according to client request.

The product in its original package and properly stored is guaranteed 
for 03 years.
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PETARDOS / TNT BLOCKS

Artefato de uso militar destinado, principalmente, para destruições e demolições. Constitui-
se de um bloco de TNT prensado, colocado em embalagem plástica ou metálica. Oferece 
alta segurança na operação, grande eficiência e aplicabilidade, podendo ser acionado por 
espoleta comum ou elétrica.

Military device for demolition purposes. It’s a block of pressed TNT inside a plastic or metallic 
vessel, depending on the required explosive weight. IMBEL® TNT Block is very safe to handle 
and can be fired by a detonating cord, blasting cap or electrical detonator.

Características Técnicas / Technical Characteristics

MD1 50 g

MD2 100 g

MD3 250 g

MD4 500 g

MD5 1 Kg

MD6 5 Kg

MD7 10 Kg

MD8 20 Kg

BOOSTER BELEX
BOOSTER BELEX

APLICAÇÃO

Produto destinado a reforçar a iniciação de explosivos 
de baixa sensibilidade (ANFOS, emulsões, pastas, etc.). 
Sua versátil concepção permite que seja utilizado com 
Cordel Detonante, com Dispositivos ou Detonadores 
não elétricos quando usado com Espoletas Comuns ou 
Elétricas. Possui formato cilíndrico.

TIPOS

25g, 150g, 230g e 300g.

ESPECIFICAÇÕES

Massa da Carga Explosiva: 25 ± 4% ,150 ± 4%, 230 
± 4% e 300 ± 4%.

Diâmetro do corpo: 40,2 mm - 1.11 / 16; 52,3 mm; 2.1 
/ 8; 90 mm - 3,5.

Densidade da Carga Explosiva: 1,45 - 1,70 g/cm3

Teor de Trotil na Pentolite: 52 ± 2%.

Teor de Nitropenta na Pentolite: 48 ± 2%.

Esmagamento ao Chumbo: 25% mínimo.

PRAZO DE VALIDADE

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de dois anos.

APPLICATION

Product designed for ignite low sensitivity explosive 
charges. It allows the booster to be used with detonation 
cord and other devices, electric or not or blasting caps. 
It has cylindrical shape.

TYPES

25g, 150g, 230g and 300g.

SPECIFICATIONS

Explosive mass charge: 25 ± 4% ; 150 ± 4% ; 230 ± 
4% and 300 ± 4%.

Body diameter: 40,2 mm - 1.11 / 16; 52,3 mm; 2.1 / 8; 
90 mm - 3,5.

Blasting charge density: 1,45 - 1,70 g/cm3.

Pentolite TNT content: 52 ± 2%.

Pentolite PETN content: 48 ± 2%.

Lead Plate Test: 25% minimum.

SHELF LIFE

The product in its original package and properly stored 
is guaranteed for 2 years.
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ESPOLETA BELDETON - PA / BLASTING CAP-BELDETON

APLICAÇÃO

O Beldeton é o acessório de detonação iniciado 
por Estopim, utilizado para acionamento de Cordel 
Detonante ou diretamente nos explosivos.

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 44,95 ± 0,25 mm ; 59,9 ± 
0,15mm ; 69,9 ± 0,15mm.

Carga Explosiva: 3 mg iniciadores / 5 mg alto 
explosivo.

Brisância (Ensaio de Esopo) = 8 mm.

APRESENTAÇÃO

Caixa de papelão com 1000 peças.

PRAZO DE VALIDADE

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de dois anos.

APPLICATION

BELDETON is an accessory ignited by safety 
fuse, used to ignite detonating cord or the main 
explosive charge.

SPECIFICATIONS

Length: 44,95 ± 0,25 mm ; 59,9 ± 0,15mm ; 
69,9 ± 0,15mm.

Explosive charge: 3mg ignition charge/5mg HE.

Brisance = 8 mm.

PRESENTATION

Cardboard boxes containing 1,000 units.

SHELF LIFE

The product in its original package and properly 
stored is guaranteed for 2 years.

ESPOLETIM ESTRELA / BLASTING CAP ASSEMBLED WITH SAFETY FUSE

APLICAÇÃO

O Espoletim é um composto de Espoleta Comum 
nº 8 e de Estopim Hidráulico, perfeitamente 
amolgado, para acionamento de cargas 
explosivas. O Espoletim é empregado também na 
iniciação isolada de fogos secundários ou ainda,  
associado ao cordel detonante em uma rede.

ESPECIFICAÇÕES

Obs.: A pedido dos clientes, o Espoletim pode ser 
fornecido em outros comprimentos.

APRESENTAÇÃO

Caixa de papelão com 500 peças (0.80, 1.00 e

1.20m) ou 250 peças (1.50 e 2.00m).

PRAZO DE VALIDADE

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de dois anos.

Comprimento Tempo de queima médio (seg)

80 112

100 140

120 168

150 210

200 280

Length Buming Rate (sec)

80 112

100 140

120 168

150 210

200 280

APPLICATION

The Safety Fuse is the Blasting Cap nº 08 
assembled with a hydraulic fuse. The Safety 
Fuse  is used to initiate main explosive charges, 
secondary explosive charges or even associated 
with  detonating cord. 

SPECIFICATIONS

Note: At client is request the Safety Fuse can be 
sold  at different sizes.

PRESENTATION

Cardboard box containing 500 (five hundred) units 
(0.80, 1.00 and 1.2m) and two hundred fifty (250) 
units (1,50 and 2,00m).

SHELF LIFE

The product in its original package and properly 
stored is guaranteed for 2 years.
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ESTOPIM HIDRÁULICO - 
BELPIM

SAFETY FUSE - BELPIM

APLICAÇÃO

O Estopim Hidráulico Belpim é um acessório de alta 
segurança, utilizado para iniciar espoletas comuns 
e cargas explosivas sensíveis a chama. O Belpim é 
flexível, resistente e, por sua impermeabilidade, tem 
desempenho inalterado em trabalhos com presença 
de água, desde que suas características originais 
sejam preservadas.

ESPECIFICAÇÕES:

Massa do núcleo por metro linear (6,5 ± 1,0)g/m.

Tempo de queima a céu aberto (140 ± 10%) 
seg/m.

Tempo de queima submerso Variação de 20% em 
relação a céu aberto.

Impermeabilidade 16h/1 atm.

Comprimento da chispa > 30 mm.

Encordoamento em fios de algodão.

Revestimento: resina termopláslica branca.

APRESENTAÇÃO

Caixa de papelão com carretel plástico de 500m.

PRAZO DE VALIDADE

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de dois anos.

APPLICATION

Belpim is a very safe water resistant fuse, 
used to ignite blasting caps and flame sensitive 
explosive charges.

SPECIFICATIONS

Core mass per linear meter (6.5±1.0) g/m.

Burning rate (outdoors) (140±10%) sec/m.

Submerged Burning rate to varies 20% in 
comparison to outdoors burning rate

Water resistance 16h/1 ATM.

Flame size > 30mm.

Stringing cotton yarn.

Coated with white thermoplastic resin.

PRESENTATION

Cardboard box containing a plastic bobbin with 500 
meters of cord.

SHELF LIFE

The product in its original package and properly 
stored is guaranteed for 2 years.

CORDEL DETONANTE - BELCORD
DETONATING CORD – BELCORD

APLICAÇÃO

O Cordel Detonante é um acessório 
consagrado no mercado de explosivos 
devido as suas  caracteristicas de 
elevada capacidade de transmissão 
de energia, fácil manuseio, maleabilidade, 
resistência, impermeabilidade e segurança.

TIPOS

NP3, NP5, NP10, NP40 e NP60.

ESPECIFICAÇÕES

Cargas do Núcleo: 3g/m, 5g/m, 10g/m, 40g/m e 
60g/m.

Núcleo Explosivo Nitropenta.

Encordoamento: fios sintéticos.

Resistência à Tração: 1960 N.

lmpermeabilidade: 72h à 2 atm.

Revestimento: PVC amarelo.

Velocidade Média de Detonação: 7000m/seg.

APRESENTAÇÃO

Caixa de papelão com carretel plástico de 750 m 
(NP5) ou 500 m (NP10 e NP03).

PRAZO DE VALIDADE

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de dois anos.

APPLICATION

Belcord is an 
accessory largely employed 

due to its characteristics of high 
capacity in transmitting energy, easy to handle, 
malleable, water resistant and safety.

TYPES

NP3, NP5, NP10, NP40 e NP60.

SPECIFICATIONS

Core Charge: 3g/m, 5g/m, 10g/m, 40g/m e 60g/m.

Explosive core Pentrit.

Pre cover: Synthetic yarns.

Tension Resistance: 1960 N.

Water Resistance: 72h at 2 atm.

Cover: Yellow Thermoplastic Polymer.

Average Detonating Velocity: 7000m/s.

PRESENTATION

Cardboard Box containing a plastic bobbin with 
750 m (NP5), 500 m (NP10 and NP3).

SHELF LIFE

The product in its original package and properly 
stored is guaranteed for 2 years.
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COMPOSIÇÕES B, A3, A4 e A5
B, A3, A4 & A5 COMPOSITIONS

APLICAÇÃO

Empregados em granadas de artilharia e cabeças de 
guerra. Explosivos de baixa sensibilidade ao calor, 
choque e atrito.

ESPECIFICAÇÕES:

• Aspecto: Grãos arredondados, Aglomerados 
cristalinos isentos de forma agulhada.

• Cor: Marron Claro, Rosa, Azul e Branca.

• Teor de RDX: 59,5 ± 2,0%, 91,0 ± 0,7%, 97,0 ± 
0,05%, 98,5 à 99,0%

• Teor de TNT: 39,5 ± 2,3%.

• Teor de Dessensibilidade: 1,0 ± 0,3%, 9,0 ± 0,7%, 
3,0 ± 0,5% e 1,0 à 1,5%.

• Composição B: Umidade Utilização: 0,2% máx e 
Transporte: 0,2% max.

• Composição A3, A4 e A5: Umidade Utilização: 0,1% 
máx e Transporte: 20% de água.

• Granulometria de acordo com a especificação do 
cliente.

• Ponto de Fusão: 277ºC min.

• Ângulo de Escoamento: 45º a 50º.

• Velocidade de detonação: 7800m/s (1,65g/cm3) 
8100m/s min.

• Resistência à água: Excelente.

APRESENTAÇÃO

Saco de polietileno armazenado em caixas de papelão 
(25kg - base seca).

PRAZO DE VALIDADE

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de três anos.

Obs.: Poderá ser fornecido em outra granulometria sob 
consulta prévia.

APPLICATION

These compositions are used in artillery shells and 
warheads, with low sensibility to heat and impact.

SPECIFICATIONS

• Aspect: agglomerated crystalline round grains, 
exempt of needle-shaped formations.

• Color: Light brown, pink, blue and white .

• RDX content: 59.5 ± 2.0% ; 91.0 ± 0.7% ; 97.0 ± 
0.05% ; 98.5 ± 99.0%.

• TNT content: 39.5 ± 2.3%.

• Desensitizing content: 1.0 ± 0.3% ; 9.0 ± 0,7 ;  3.0 
± 0,5% ; 1.0 at 1.5%.

• Composition B – moisture for use and transport: 
0.2% max.

• Composition A3, A4 and A5 – moisture for use:  0.1% 
max; moisture for transport: 20% of water.

• Grain size according to client request.

• Melting point: 277° C min.

• Flow angle: 45° to 50°.

• Detonating velocity: 7800m/s (1.65g/cm3) – 8100 
m/s min.

• Water resistance: excellent.

PRESENTATION

Polymeric bags containing 25Kg each, inside cardboard 
box.

SHELF LIFE

The Product in its original package and properly stored is 
guaranteed for 3 years.

TRAÇADOR / TRACER

APLICAÇÃO

Artefato pirotécnico de vital importância para a ajustagem 
do tiro mediante a observação de sua trajetória. Elaborado 
com rígidos controles para garantir um tempo de queima 
de mínima variação,o que o torna um produto de elevada 
confiabilidade. 

TIPOS:

MD2 (40 mm) - MD3 (40 mm) - MD4 (90mm).

APRESENTAÇÃO

Caixa de madeira com 250 peças de MD4, 84 peças de 
MD2 e MD3.

PRAZO DE VALIDADE

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de dois anos.

APPLICATION

Pyrotechnical device of vital importance for shooting 
adjustment by observing its trajectory. Elaborated with 
rigorous control to ensure minimum variation time of 
firing, which makes it a high-reliability product.

TYPES:

MD2 (40 mm) - MD3 (40 mm) - MD4 (90mm).

PRESENTATION

Wooden box with 250 pieces of MD4, 84 pieces of MD2 
and MD3.

SHELF LIFE

The product in its original package and properly stored is 
guaranteed for 2 years.

Características Técnicas / Technical Characteristics..

Tipos / Types

Parâmetros / Parameters MD2 MD3 MD4

Corpo / Body Alumínio Anodisado / Anodized Aluminium

Tempo de queima do misto  
iluminativo / burning time of  

mixed illuminative
7 seg/sec

Emprego / APPLICATION Tiro / Round 40 mm Tiro / Round 40 mm Tiro / Round 90 mm
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DETONADOR NÃO-ELÉTRICO NELBEL
NON-ELECTRIC DETONATOR NELBEL

APLICAÇÃO

Acessório explosivo de iniciação silencioso, que reduz a 
geração de onda sísmica e ruídos. É composto por uma 
ou duas espoletas nas pontas, com conjunto de tempo 
de retardo específicos. Pode ser usado como iniciador de 
superfície ou coluna.

ESPECIFICAÇÕES:

Velocidade de detonação: 2000 m/s ± 10%.

Diâmetro externo: 3 ± 0,15 mm.

Revestimento: Polímero de alta resistência de cor violeta.

Tipos: Comprimento: 3,6m a 18m .

Tempo de retardo: 9ms a 4000ms.

Obs.: Poderão ser fornecidos outros comprimentos e 
tempo de retardo conforme necessidade do cliente, sob 
consulta prévia.

Prazo de Validade

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de dois anos.

APPLICATION

Explosive device of silent initiation which reduces 
seismic wave generation and noise. It consists of one 
or two blasting caps at the ends, with specific delay time 
set. It can be used as surface or blast hole igniter.

Specifications

Velocity of Detonation: 2000 m/s ± 10%.

External diameter: 3 ± 0,15 mm.

Protection Cover: High resistant violet polymer

Types: Length 3,6m to 18m.

Delay time: 9ms to 4000ms.

Note: Non-Electric Detonator NELBEL can be supplied in 
other lengths and different delay times, according to the 
needs of the client, with prior consultation.

SHELF LIFE

The product in its original package and properly stored is 
guaranteed for 2 years.

TUBO DE CHOQUE SHOCKBEL 
SHOCK TUBE SHOCKBEL

APLICAÇÃO

O tubo de choque é um produto em forma de tubo 
plástico, carregado com explosivo em seu interior. 
Não sofre influência de condições meteorológicas, 
proporcionando maior segurança em qualquer ambiente 
de trabalho, e ainda permite ao usuário a escolha da 
medida adequada para o seu uso.

ESPECIFICAÇÕES:

Velocidade de detonação: 2000 m/s ± 10%.

Diâmetro externo: 3 ± 0,15 mm.

Revestimento: Polímero de alta resistência de cor violeta.

Tipos: 1500m.

Obs.: Poderão ser fornecidos outros comprimentos 
conforme necessidade do cliente, sob consulta prévia.

Prazo de Validade

O produto em embalagem original, devidamente 
estocado, é garantido pelo prazo de dois anos.

APPLICATION

Shock Tube is a plastic tube product inner charged with 
explosive. It doesn’t suffer meteorological influence 
providing greater safety at any workplace, and it even 
allows the user to choose the suitable length to its use.

SPECIFICATIONS

Velocity of Detonation: 2000 m/s ± 10%.

External diameter: 3 ± 0,15 mm.

Cover: High resistant violet polymer

Types: 1500m.

Note: Non-Electric Detonator NELBEL can be supplied in 
other lengths and different delay times, according to the 
needs of the client, with prior consultation.

SHELF LIFE

The product in its original package and properly stored is 
guaranteed for 2 years.
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BELPRILL - ANFO / ANFO BEL PRILL
BELPRILL - CLAD / CLAD BEL PRILL

ANFO

Explosivo granulado composto por Nitrato de Amônio e Óleo.

Aplicação

Produto utilizado em desmontes a céu aberto, como carga de 
coluna.

Especificações

Velocidade de detonação(m/s)> 2.500 em tubo de ferro de 2”.

Densidade (g/cm3):

MVA livre - 0,75 a 0,83 g/cm3.

MVA Compactado - 0,79 a 0,89 g/cm3.

Observações: Sensíveis a espoleta comum N° 8.

Apresentação: Saco plástico valvulado com 25,0 kg.

Prazo de validade: O produto em embalagem original, 
devidamente estocado, é garantido pelo prazo de seis meses.

CLAD

Explosivo de formulação especial com aplicação direcionada ao 
serviço de solda por explosão.

Densidade e Velocidade de Detonação

Parâmetros variáveis conforme necessidade do cliente.

ANFO

Granulated explosive composed of Ammonium Nitrate and Oil.

Application

Product used for takedowns in the open, as column load.

Specifications

Velocity of Detonation (m/s) > 2.500 in iron pipe 2”.

Density (g/cm3):

Free MVA – 0,75 to 0,83 g/cm3.

Compact MVA – 0,79 to 0,89 g/cm3.

Notes: Sensitive to blasting cap N° 8.

Presentation: Valve-endowed plastic bags containing 25 Kg 
each.

Shelf life: The product in its original package and properly stored 
is guaranteed for 6 months.

CLAD

Explosive of special formulation with application directed to the 
explosion welding service.

Density and Detonation Velocity

Variable parameters as required by the client.

EMULSÃO EMBEX
EMULSION EMBEX

Aplicação

Produto utilizado em minerações a céu aberto e construções 
civis em geral. Aplicado em furos com diâmetro iguais ou 
superiores a 1”, sendo utilizado como carga de fundo ou 
carga única em rochas de elevada, média ou baixa resistência. 
Esse explosivo é sensível a espoleta comum n° 8 e ao cordel 
BELCORD. Recomenda-se a utilização de booster BELEX para 
melhorar a liberação de energia.

Especificações

Medidas (diâmetro x comprimento) variando de 1”x16” até 3 
1/2” x 24”.

Velocidade de detonações(m/s) > variando de 3000m/s até 
4800 m/s.

Densidade (g/cm3) 1,05 a 1,18.

Bloco de TRAUZL (cm ) > 280.

OBSERVAÇÕES:

O ensaio de velocidade de detonação é realizado sem 
confinamento.

Apresentação

O produto é embalado em caixas de papelão impermeabilizado, 
com peso líquido de 25 Kg e peso bruto de 26,4 Kg, com 
tolerância de 2%. Poderá haver uma variação até 1/2”, para 
menos, no comprimento dos cartuchos.

Prazo de validade

O Produto em embalagem original, devidamente estocado, é 
garantido pelo prazo de 12 meses.

Application 

Product used in open pit mining and civil construction in general. 
Applied in holes with diameters equal to or greater than 1”, it’s 
used as bed load or load only in rocks of high, medium or low 
resistance. This explosive is sensitive to the blasting cap N° 
8 and to the BELCORD. It is recommended the use of BELEX 
booster to improve the energy releasing.

Specifications

Measures: (diameter x length) 1” x16” to 3 ½” x 24”.

Velocity of Detonation (m/s): from 3000 m/s to 4800 m/s.

Density (g/cm3): 1,05 to 1,18.

Block of TRAUZL (cm) > 280.

Note:

The detonation speed essay is performed without confinement.

Presentation

The product is packed in sealed carboard boxes, with a net 
weight of 25 kg and a gross weight of 26,4 kg, with a tolerance 
of 2%. There may be a variation of minus 1/2” in cartridge length. 

Shelf life

The Product in its original package and properly stored is 
guaranteed for 12 months.
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I.C.T - Instituto de Ciência e Tecnologia
Institute of Science and Technology (ICT).

Desfazimento - PRODE - Forças Armadas
PRODE Disposal - Armed Forces

A exemplo do processo empregado pelas Forças Armadas dos Estados 
Unidos, que operam com o Foreign Military Sales – FMS  para realizar a 
desfazimento dos seus PRODE, a IMBEL estuda trabalhar neste sentido.

Tal situação permite a IMBEL  trabalhar no desfazimento de armamentos, 
viaturas e munições, contribuindo com as Forças Armadas do Brasil e 
com a própria Empresa a implementar formas adicionais de obtenção de 
recursos financeiros.

Following the example of the process used by the United States Armed 
Forces, which work with the Foreign Military Sales (FMS), to dispose of 
their PRODE, IMBEL is considering working in this direction.

This situation allows IMBEL to work on the disposal of weapons, vehicles 
and ammunition, contributing to the Brazilian Armed Forces and the 
Company itself to implement additional ways of obtaining financial 
resources.

Arranjos Produtivos
Productive Arrangements

A IMBEL, tendo como características sua integração ao Sistema 
de Ciência, Tecnológica e Inovação e ao Sistema Logístico e de 
Mobilização, ambos do Exército Brasileiro, e sua profunda integração 
ao Mercado de Defesa e Segurança nacional e internacional e, ainda, 
suas expertises industriais e comerciais, tem plena condição de 
contribuir na construção de arranjos produtivos com o objetivo de 
disponibilizar, com efetividade, de forma eficiente e com a necessária 
economicidade, Produtos de Defesa (PRODE) às Forças Armadas, 
em especial para o Exército Brasileiro.

Neste contexto, visualizam-se inicialmente arranjos produtivos para 
fornecimento de uniformes, VANT(s), coletes balísticos, munições 
pesadas, abrigos temporários de alto desempenho, dentre outros 
materiais empregados, na cadeia logística das Forças Armadas.

IMBEL, having as its characteristics its integration with the 
Science, Technological and Innovation System and the Logistics 
and Mobilization System, both of the Brazilian Army, and its deep 
integration to the National and International Defense and Security 
Market, as well as its industrial and commercial expertise, is 
fully capable of contributing to the construction of productive 
arrangements  in order to provide, with effectiveness, efficiently 
and with the necessary economy, Defense Products (PRODE) to the 
Armed Forces, especially to the Brazilian Army.

In this context, initially, productive arrangements are visualized to 
supply uniforms, UAV (s), ballistic vests, heavy ammunition, high 
performance temporary shelters, among other materials employed, 
in the Armed Forces logistics chain.

Gestora de Projetos Complexos
Management of Complex Projects

As Forças Armadas do Brasil têm um portfólio de projetos complexos 
indutores de transformação, como preconizado na Estratégia Nacional 
de Defesa, os quais, normalmente, são executados  por empresas líderes 
da Base Industrial de Defesa, na condição de empresas integradoras.

Assim, surge a oportunidade para a IMBEL, no viés gerencial, de pleitear 
a participação como integradora desses projetos, em especial aos 
que tem ligação às possibilidades e expertises da Empresa, como sua 
participação no projeto COBRA - Combatente Brasileiro.

The Armed Forces of Brazil has a portfolio of complex projects, inductors 
of transformation, as set out in the National Defense Strategy, which are 
typically run by leading companies of the Defense Industrial Base of 
Brazil, as integrating companies.

Thus, the opportunity arises for IMBEL, in the management area, to claim 
participation as an integrator of these projects, especially those linked to 
the possibilities and expertise of the Company, such as its participation 
in the COBRA - Brazilian Combatant Project.

NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO / NEW BUSINESS OPPORTUNITIES
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Os Institutos de Tecnologia (ICTs) surgem para alinhar a 
necessidade da pesquisa sobre tendências tecnológicas e 
os desejos dos clientes, com a urgência do mercado, para 
o lançamento de novas soluções. Os ICTs podem atuar em 
projetos para empresas, na fase da concepção de soluções, 
no desenvolvimento de MVPs (Minimum Viable Product), na 
validação com o público-alvo e na execução.

Para que ocorra uma boa interação entre Clientes e ICTs é 
necessário que estes estejam alinhados com as demandas 
e estratégias de seus clientes, tornando mais eficiente a 
comunicação entre as duas partes. A IMBEL, integrante do 
Sistema de Ciência, Tecnológica e Inovação e do Sistema 
Logístico e de Mobilização, ambos do Exército Brasileiro, tem as 
condições ideais para desenvolver ICTs, em especial na área de 
Sistemas e Materiais de Comunicações e Eletrônica, que por sua 
vez fazem pesquisas e discutem propostas, tornando possível 
que, juntos, possam desenvolver soluções para as demandas 
apresentadas..

Technology Institutes (ICTs) emerge to align the need for research 
on technology trends and customer desires with the urgency 
of the market for the launch of new solutions. ICTs can work 
on enterprise projects, solution design, MVP (Minimum Viable 
Product) development, validation with the target audience, and 
execution.

For a good interaction between Clients and ICTs, they must be 
aligned with the demands and strategies of their clients, making 
communication between the two parties more efficient. IMBEL, 
a member of the Science, Technology and Innovation System 
and the Logistics and Mobilization System, both of the Brazilian 
Army, has the ideal conditions to develop ICTs, especially in 
the area of Communications and Electronics Systems and 
Materials, which in turn do research and discuss proposals, 
making it possible that together they can develop solutions to 
the demands presented.

INTERVENIÊNCIA

TÉCNICA

https://bit.ly/2YVMnVN

Conozca IMBEL®
asistiendo el
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Conheça a IMBEL®
assistindo o 
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O Ministério da Defesa visando fortalecimento da Base Industrial de Defesa Brasileira 
adotou a “Interveniência Técnica” como instrumento de promoção comercial, com o qual 
cria condições às Empresa Estatais aturem como intervenientes técnicas nas operações de 
exportação de Produtos de Defesa (PRODE) na modalidade de governo-a-governo (G2G).

A citada iniciativa foi recepcionada pela Política Nacional de Exportação e Importação de 
Produtos de Defesa, instituída pelo Decreto nº 9.607 de 12 de dezembro de 2018.

A INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL®, Empresa Pública Dependente, 
com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Defesa, por 
intermédio do Comando do Exército, passou desde então ofertar aos clientes institucionais 
internacionais a possibilidade de atuar como interveniente técnica em contratações de 
Empresas de Defesa ou de Empresas Estratégicas de Defesas brasileiras, cujo objeto seja a 
exportação de Produtos de Defesa.

A IMBEL® na condição de Interveniente Técnica poderá atuar nas atividades de 
acompanhamento técnico de contratos e na verificação do cumprimento de prazos, metas e 
padrões de qualidade contratualmente estabelecidos.

The Ministry of Defence in order to strengthen the Brazilian Defence Industrial Base adopted 
the “Technical Intervention” as an instrument of commercial promotion, with which it 
creates conditions for State-owned Companies to act as technical players in the export 
operations of Defence Products (PRODE), in the form of government-to-government (G2G) 
partnership.

This initiative was approved by the National Export and Import Policy of Defence Products, 
established by Decree No. 9607 of December 12, 2018.

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL®, a Federal Public Company linked 
to the Ministry of Defence, through the Brazilian Army, get started since then to offer to 
international institutional customers the possibility of acting as Technical Intervener 
in contracts executed by Brazilian Defence Companies or Brazilian Strategic Defence 
Companies, whose object is the export of Defence Products.

IMBEL® as Technical Intervener may act in the technical monitoring of contracts and in 
the verification of the fulfillment of deadlines, goals and quality standards contractually 
established.
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SEDE BRASÍLIA
Quartel General do Exército

Bloco H - 3º Andar - Setor Militar Urbano
Brasília/DF

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA (FJF)
Av. Pres.Juscelino Kubitschek, 7500 Bairro Benfica

CEP: 36090-060 Juiz de Fora-MG
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Av. Cel. Aventino Ribeiro, 1099 – Bairro Imbel

CEP: 37501-345 Itajubá-MG

FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA (FMCE)
Rua Monsenhor Manoel Gomes, 520 – Caju

CEP: 20931-670 Rio de Janeiro-RJ

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS
Av. 15 de março, s/nº - Portão da Limeira

CEP: 12620-000 Piquete-SP

FÁBRICA DA ESTRELA
Pç. Mal. Angelo M. de Morais, s/nº - Vila Inhomirim

CEP: 25935-000 Magé-RJ

COMPLEXO FABRIL
FACTORY COMPLEX
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INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

Linked to the Ministry of Defence through the Command of the Army

FABRICAMOS PRODUTOS ESTRATÉGICOS DE DEFESA
FORNECEMOS SOLUÇÕES EM DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808

MANUFACTURING STRATEGIC DEFENCE PRODUCTS.
PROVIDING DEFENCE & SECURITY SOLUTIONS SINCE 1808

Quartel General do Exército
Bloco H - 3º Andar - Setor Militar Urbano

Brasília/DF - CEP: 70630-901

www.imbel.gov.br

EMPRESA ESTRATÉGICA DE DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808 STRATEGIC COMPANY FOR DEFENCE AND SECURITY SINCE 1808


