
INBRABLINDADOS

PECULIARIDADES DA BLINDAGEM VEICULAR



Grupo InbraFiltro
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 Está no mercado de defesa e segurança desde 1979;

 É composto por seis empresas nas quais são desenvolvidos produtos como:

- Tecidos técnicos industriais

- Materiais de fricção

- Mantas e vidros de proteção balística

- Compósitos e blindagem no segmento aeronáutico

- Veículo blindado militar

- Blindagem veicular civil

- Capacetes, coletes e escudos à prova de balas.

 Foi certificado pelo Ministério da Defesa como uma das 26 Indústrias 

Estratégicas de Defesa.



InbraBlindados
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 Pioneira no segmento de blindagem veicular no Brasil;

 Fundada em 1999;

 Utiliza na implementação da blindagem kits de proteção balística

desenvolvidos, testados e produzidos pelas empresas do Grupo InbraFiltro;

 Utiliza toda tecnologia, pesquisa e desenvolvimento adquiridos ao longo dos

38 anos de experiência do Grupo;

 Garante a procedência e rastreabilidade de todos os anteparos balísticos

utilizados;
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Unidades Fabris
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Fios de alta performance
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Tecelagem
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Pré Impregnação
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Peças moldadas em fibra de aramida
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Corte a laser
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Molde para peças em aço
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Produção de vidros balísticos
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Produção de vidros balísticos
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Autoclave
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Vidro Blindado SPACEGLASS - INBRAGLASS

 Pacote de vidro balístico que elimina o uso de policarbonato;

 Nova composição com “Hard Polyurethane”;

 Composição do vidro que evita a delaminação;

 Sem distorções ópticas;

 Maior garantia de vidros balísticos do mercado nacional.

SPACEGLASS
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Stand de tiros
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Realização de testes 
Túnel de luz para inspeção e testes de material.

Blindagem veicular
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Realização de testes 
Ruídos e Infiltração de água.

Blindagem veicular
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Área produtiva



Blindagem Automotiva - Conceito
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 Conceito

A Blindagem automotiva é o processo pelo qual o habitáculo de um veículo 

automotor é transformado de forma a oferecer proteção aos ocupantes  contra 

agressões externas, principalmente de armas de fogo.

 A Blindagem de um veículo é divida em:

Blindagem Opaca: Feita a partir de materiais como aço balístico e placas de 

aramida prensadas em várias camadas, de acordo com o local onde serão 

aplicadas;

Blindagem Transparente: Composto pelo pacote de vidros balísticos de toda a 

área transparente do veículo.

 Diferencial InbraBlindados

Todas as mantas e placas fabricadas em aramida são moldadas conforme a 

superfície interna do veículo e peças em aço balístico são estampadas.



Curiosidades
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 A procura por blindagem de veículos garantiu ao Brasil, a partir de 2001, o título 

de país campeão em número de carros blindados particulares;

 O Brasil já rompeu a barreira de 100 mil veículos com proteção balística 

circulando pelas ruas, número só comparável a países como Estados Unidos, 

México e Colômbia;

 O carro blindado exige atenção especial:

- Manutenção;

- Com acréscimo de peso e funções diferenciadas, é necessário um conhecimento 

diversificado ao tradicional;

- O veículo blindado não é uma “muralha inviolável”;

- Sua função é dar aos seus ocupantes proteção nos primeiros momentos de um 

ataque e tempo para o motorista fugir da situação de perigo;

- Usar um carro blindado exige do motorista técnicas de direção defensiva e

procedimentos de segurança que possibilitem aproveitar as vantagens que uma

blindagem oferece.
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Distribuição de Vendas de Blindados pelo Brasil

Fonte: Abrablin / 2015
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Tabela Balística – ABNT NBR 

15.000:2005
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 Utilização de Aço Balístico de 2,5mm de espessura;

 “Overlap” nas portas e Tampa Traseira;

 Aramida modelada (moldada de acordo com a superfície interna da carroceria);

 Aramida Plana;

 Vidro Balístico de 21mm (Nível IIIA);

 Abertura dos vidros dianteiros;

 Blindagem do capô;

 Cinta de aço nas 4 rodas;

 Capa de Proteção da Bateria;

 Kit Viva-Voz (Sirene Bidirecional);

 Todos os anteparos balísticos são produzidos pelas empresas do Grupo 

InbraFiltro.

Características da blindagem 

INBRA
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Travessa Dianteira e Coluna “A” em Aço Balístico

Características da blindagem 

INBRA
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Overlap nas portas, tampa traseira e vidros laterais

Características da blindagem 

INBRA
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Blindagem em Aramida Plana e Modelada

Características da blindagem 

INBRA
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Abertura dos Vidros das portas dianteiras

Características da blindagem 

INBRA
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Blindagem total do Capô em manta de aramida 

modelada com acabamento térmico

Características da blindagem 

INBRA
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Cinta de aço nas rodas

Características da blindagem 

INBRA
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Capa de Proteção da bateria

Características da blindagem 

INBRA
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Blindagem do Compartimento do Cinto de Segurança 

(Coluna B)

Características da blindagem 

INBRA
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Kit Sirene com Viva-Voz Bidirecional

Características da blindagem 

INBRA
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Nível de proteção III-A NIJ

Blindagem de cabine de caminhão
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Certificações – RETEX Vidros
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Certificações – RETEX Aramida
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Certificações – RETEX Aço Inox
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Certificações – CR InbraBlindados
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Certificações – TR InbraFiltro
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Certificações – TR InbraGlass
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Exército Brasileiro – Centro de Testes Balísticos em Marambaia – Rio de Janeiro

H. P. WHITE Laboratory, Inc. Ballistic Resistance Test. (USA)

 Job N.º 000004639A/B - Teste realizado em 30/07/2015 – Vidro SPACEGLASS

Instituto Mellrichstadt (Alemanha)

 Certification of na Armored Vehicle accdording to BRV 1999 (Nº 00M292A01);

 Certification of na Armored Vehicle accdording to BRV 1999 (Nº 00M292B01);

Abrablin – Associação Brasileira de Blindagem

 Certificado InbraBlindados (Registro nº 001)

 Certificado InbraGlass (Registro nº 015)

 Certificado InbraFiltro (Registro nº 040)

International Organization for Standardzation (ISO)

 Certificado ISO 9001:2008

FORD

 Supplier Recognition

FIAT

 Certificado de Aprovação Técnica

Certificações InbraBlindados
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InbraBlindados

 Certificação de veículo blindado, de acordo com a norma DIN EM 1522 – FB4 

(S), DIN EM 1063 – BR4 (NS) e BRV 1999 – VR4 (Beschussamt Mellrichstadt –

Alemanha)

 ISO 9001:2008 (SGS)

 Quality Management in the Automotive Industry – Jan 2014 (VDA)

Qualidade



OBRIGADO!


