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O que significa INBRAMUN 

• INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MUNIÇÕES 

 

 

• INDÚSTRIA  - MANUFATURA – CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS E INSUMOS. 

• BRASILEIRA, CATARINENSE E POMERANA. 

• MUNIÇÕES DE USO MILITAR, FORÇAS DE SEGURANÇA E APLICAÇÕES 
DESPORTIVAS. 



Objeto Social da empresa 

• CNAE 25.50-1-02 – Fabricação de armas de fogo, outras armas e 
munições. 

 

 

• Fabricação de munições para uso das forças armadas, forças de 
segurança, atiradores desportivos. 



Portfólio de produtos a serem manufaturados 

• 5 fases de implantação 

 

• 1° fase – Munições de Alma Lisa nos calibres 20, 28 , 32 , 36 e 12. 
Munições de Alma Raiada nos calibres 9mm, 40S&W, 380ACP e 
38SPL. 

• 2° fase – Munições de fogo circular no calibre 22LongRifle. 

• 3° fase – Munições no calibre 5.56 e inserção da Linha menos-letal. 

• 4° fase – Munições no calibre 7.62 12.7mm. 

• 5° fase -  Expansão de produtos nas linhas militar e de segurança. 

 



Produtos da 1° fase 



Produtos da 2° fase 



Produtos da 3° fase 



Produtos 4° fase 



Produtos 5° fase  



Qual a importância da instalação de uma 
fábrica de munições no Brasil? 
• Aumento da capacidade de defender a soberania nacional. 

 

• Quebra de Monopólio. 

 

• Agregação de valor na balança comercial. 

 

• Pesquisa e Inovação. 



Qual a importância da instalação de uma 
fábrica de munições para Santa Catarina? 
• Agregação de valor na balança comercial estadual. 

 

• Geração de novos empregos diretos e indiretos. 

 

• Aporte tecnológico á base industrial 

 

• Representação catarinense na base industrial de defesa nacional. 



PROTOCOLO DE INTENÇÕES  
INBRAMUM & ESTADO DE SANTA CATARINA 



Qual a importância da instalação de uma 
fábrica de munições para Pomerode? 
• Criação de mais de 37 empregos diretos no município. 

 

• Investimento de mais de 40 Milhões de Reais. 

 

• Aumento na arrecadação de impostos municipais 

 

• Criação de mais de 5 projetos sociais voltados ao Município. 



Posicionamento como EED 

• O que é uma EED ? EED (Empresa Estratégica de Defesa). 

 

• A INBRAMUN está em pleito para reconhecimento como EED junto ao 
Ministério da Defesa. 

 

• Pesquisa e inovação tecnológica junto com órgãos das forças armadas 
e forças de segurança. 



Medidas de Segurança na planta 

• Cercamento em todo o parque fabril , e cercamento especial na área 
de depósitos. 

 

• Controles de acesso e portaria armada. 

 

• Sistema de vigilância interno e externo. 

 

• Vigilância humana armada em horários comerciais e não comerciais. 



Medidas de Segurança na planta 

• Plano de emergência com ênfase em sinistros. 

 

• Plano de contingenciamento de sinistros. 

 

• Assistência patrimonial e vigilância 24h por dia. 

 

• Linha segura com órgãos de segurança. 



Fiscalização do Comando do Exército 
Brasileiro. 
• A atividade de produção de munições é regulamentada pelo Exército 

Brasileiro. 

 

• A legislação norteadora é o R105 . 

 

• O órgão fiscalizador acompanha de perto a produção, comercialização 
e transporte de munições. 



Projetos sociais INBRAMUM 

• A Industria Brasileira de Munições, INBRAMUN nasce com o propósito 
de produzir munições para o mercado nacional e internacional. 

• Todavia, entende que toda organização não deve apenas focar em 
resultados econômicos, mas deve oportunizar á sociedade que se 
encontra instalada, benefícios sociais e culturais. 

• Mediante esta visão, a INBRAMUN preconiza o desenvolvimento 
social de Pomerode e cidades circundantes, adotando a postura de 
criar programas sociais, tais como seguem: 

 



Projetos sociais INBRAMUN 

• Programa Cívico Educacional 

 

• Programa Amigos Dos Cac’s 

 

• Criação Do Museu Do Cac 

 

• Programa Indústria Amiga Do Esporte. 

 

• Programa de Auxílio á Segurança de Pomerode. 



Programa Cívico Educacional 
 
• Por entender que se encontra inserida no segmento de defesa 

nacional, a INBRAMUN, oportunizará seminários ás escolas da cidade 
de Pomerode, onde procurará desenvolver nos alunos a ciência 
acerca da história das forças armadas brasileira, enriquecendo 
cultural e civicamente os alunos da cidade. Será estudado inclusive o 
apoio de instituições como Polícia Militar de Pomerode e o 23° 
Batalhão de Infantaria para ministrarem palestras acerca de temas 
similares. 

 



Programa Amigos Dos Cac’s 
 
• CAC = Colecionador Atirador e Caçador 

 

• Por entender que a colonização alemã evidencia o esporte do tiro em 
sua cultura, a INBRAMUN, procurará com o programa ‘’ amigos dos 
CAC’s oportunizar subsídios para eventos culturais que possuam a 
modalidade de tiro ao alvo, tiro ao prato e semelhantes. 

 



Criação do Museu do CAC 

• A INBRAMUN, juntamente com o Governo do Estado e Governo 
Municipal, e demais órgãos competentes, intuirá pela criação do ‘’ 
Museu do Caçador, Atirador e Colecionador’’ ou instituição 
semelhante , onde permanecerão expostos réplicas de armamentos 
do dia a dia e os utilizados nas batalhas pelas forças armadas 
brasileiras. Será oportunizado espaço aos artesãos do município, para 
exposição de artesanatos e produtos da região adequados a proposta 
do museu. 

 



Programa Indústria Amiga Do Esporte 

• Anuindo com a ideia de que o esporte transforma pessoas e a 
sociedade, a INBRAMUN voga para si, a responsabilidade de difundir 
o exporte de tiro em todas as suas modalidades, oportunizando aos 
atletas da região linhas de treinamento e patrocínios para disputa de 
campeonatos e olimpíadas, levando o nome de Pomerode a todos os 
cantos do mundo e do Brasil.  

 



Programa de Auxílio á Segurança de Pomerode. 
 

• Mediante convênio a ser regulamentado, a INBRAMUN respeita e 
preocupa-se com a segurança dos moradores da cidade de 
Pomerode, e estudará juntamente com os órgãos de segurança 
pública do estado e município medidas para o aprimoramento da 
segurança pública no município de Pomerode, bem como os agentes 
de segurança pública contarão com a viabilização de seu treinamento 
por parte da INBRAMUN 



Dados construtivos do empreendimento 

• Galpões segmentados e espalhados pelo terreno alvo do 
empreendimento. 

 

• Construção limpa e homogênea. 

 

• Corredores de circulação de ar preservados, sem geração de bolsões 
de ar quente. 





 





 







 



 



 
Diagnóstico e avaliação dos impactos 
ambientais 
 



Localização macro 

 



Bacia hidrográfica banhada pelo Rio do Testo 



Área do imóvel 





Estrada Geral ao empreendimento  

 



Acesso principal  

 



Vista geral do imóvel  

 



Vista geral do imóvel  

 



Vista geral do imóvel  

 



Vista geral do imóvel 

 



Plantação de eucaliptos 



Pastagem e pinus 



Ribeirão frontal ao imóvel 



Local de execução do PRAD 

 



Local de execução do PRAD 

 



Entorno do empreendimento  



Terraplenagem na área 



Perfil de corte 



Recuo de 30 metros da APP 



Lay out do empreendimento 



Conclusões sob o panorama ambiental  

O empreendimento atende todas as legislações ambientais 
pertinentes. 

E ainda promovendo: 

• Recuperção das APPs locais 

• Recuperação dos ecossistemas lindeiros 

• Controle de erosão, assoreamento de rios e mitigação de cheias. 

 


