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ATENÇÃO 

 
A utilização de uma arma exige treinamento e equilíbrio 
emocional. Guarde sua arma em local seguro e fora do 

alcance de crianças. 

 
 

Regras de segurança 
 
 

1. Leia atentamente estas instruções antes de manusear o armamento. 
2. O usuário deverá considerar sempre a arma carregada e pronta para 

o uso até certificar-se do contrário. 
3. Durante o manejo mantenha a arma voltada para uma direção segura 

e só aponte a arma quando tiver intenção de atirar. 
4. Use somente munição de qualidade e origem conhecida, específica 

para o tipo de arma. 
5. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção individual durante 

as operações de manejo e manutenção do armamento. 
 
 

 

Importante para pistolas com sistema ADC 
 
Todas as operações relativas ao funcionamento do sistema ADC 

(armador e desarmador do cão) devem ser feitas, obrigatoriamente, com o 
dedo fora do gatilho de modo a evitar a liberação indesejada do cão. 

As pistolas IMBEL derivadas do modelo .45 M911 A1 podem ser 
adquiridas com ou sem o sistema ADC. 

As atividades específicas para as pistolas IMBEL com o sistema ADC 
estão identificadas no texto, assim como as realizadas para as armas sem o 
sistema ADC.  

Os procedimentos em que não constam tais identificações são 
comuns para pistolas com ou sem o sistema ADC. 
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A. INFORMAÇÕES AO USUÁRIO 

 
MUITO IMPORTANTE 

 
 

 
1. Segurança em primeiro lugar: antes de realizar qualquer manutenção ou manuseio 

da pistola, verificar sempre se não há cartucho na câmara. 
 

2. Manutenção: o funcionamento perfeito da sua arma depende da correta 
manutenção. 

 
2.1. Antes do tiro: 

 
- Manter o cano e a câmara secos; 
- O mecanismo deve estar lubrificado com óleo neutro para armamento. 

 
2.2. Após o tiro: 

 
- Limpar e lubrificar a arma com óleo neutro para armamento. 

 
3. Cuidados adicionais: 

 
3.1. Não usar solventes à base de acetona para a limpeza da arma. 

3.2. Realizar a manutenção da arma o mais rápido possível quando exposta a água 
do mar, piscina, produtos à base de cloro ou soda cáustica, agentes corrosivos, 
suor excessivo ou de pessoas com ácido úrico elevado etc. 

3.3. Após a limpeza, aplicar uma fina camada de óleo neutro para armamento e 
enxugar com um pano limpo. 

3.4. Evitar o armazenamento prolongado em contato direto com madeira ou couro. 
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B. INTRODUÇÃO 

Este é o Manual do Usuário para operação e a manutenção da PISTOLA IMBEL 45 GC 

MD2 – 45 ANOS IMBEL®, edição comemorativa do 45º aniversário de criação da Indústria de 

Material Bélico do Brasil – IMBEL®, empresa pública federal vinculada ao Ministério da Defesa 

por intermédio do Comando do Exército que comemora, no ano de 2020, 45 anos de criação. 

Constituída nos termos da Lei nº 6.227, de 14 de julho de 1975, a origem da IMBEL® 

remota a 1808, quando o D. João VI criou a Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas, no 

bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro/RJ. Herdeira das tradições fabris do Exército Brasileiro, 

a IMBEL® é composta por cinco unidades de produção instaladas nos estados do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Minas Gerias, e a sede instalada no Distrito Federal. 

A Fábrica de Itajubá (FI), é a unidade de produção responsável pela produção de armas 

leves, principalmente pistolas e fuzis. Fundada em 16 de julho de 1934, com a denominação de 

Fábrica de Canos e Sabres para Armamento Portátil, começou sua produção de canos e sabres 

para o fuzil Mauser 1908 exatamente um ano depois, em 16 de julho de 1935. Desde então tem 

produzido produtos de destaque mundial como as pistolas calibre .45 ACP e o fuzil 7,62 M964, o 

famoso FAL que dota o Exército Brasileiro. Mais recentemente desenvolveu e lançou o primeiro 

fuzil totalmente nacional, o Fuzil de Assalto IMBEL® 5,56 IA2, que foi adotado e padronizado pelo 

Exército Brasileiro após ser aprovado nas avaliações do Centro de Avaliação do Exército - CAEx. 

A série comemorativa de pistolas 45 CG MD2 possui as seguintes características: mira e 

gatilho reguláveis, registro de segurança ambidestro, funil na armação, ferrolho em aço inox com 

gravação da série comemorativa, número de série especial de 001 a 100, acabamento com tinta 

CERAKOTE® nas cores COYOTE TAN para armação e MIDNIGHT BRONZE para o ferrolho.  

Além desses itens, a Pistola IMBEL 45 GC MD2 – 45 ANOS IMBEL® é fornecida em 

embalagem individual especial para a série comemorativa, três carregadores, vareta e escova 

para limpeza, cartão QR Code para acesso e download do manual e o alvo de aferição do teste 

de tiro. 
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C. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

 
 
 

Arma: 
 Comprimento ........................................................................................................ 220 ± 1 mm 

 
Funcionamento ................................................................................ 

semiautomático e ação 
simples 

 
Munições.......................................................................................... 

.45 ACP EXPO, ETOG, 
ESCV, CHSCV 

 
Capacidade .......................................................................................................... 

14 + 1 
cartuchos 

 Espessura ............................................................................................................ 38 ± 1 mm 

 Altura sem carregador ......................................................................................... 143 ± 1 mm 

 Distância da alça à massa de mira ...................................................................... 174 ± 1 mm 

 Distância da linha de mira ao eixo do cano ......................................................... 18 ± 1 mm 

 
Cano: 

 Calibre .................................................................................................................. .45”  
 Comprimento ........................................................................................................ 128 ± 1 mm 

 Passo do raiamento (16 polegadas) ........…......................................................... 406,4 mm 

 Número de raias (à esquerda) .......…................................................................... 6 

 
Pesos: 

 Pistola IMBEL 45 GC MD2 – 45 anos IMBEL® sem carregador (1200 ± 15g) ..... 11,77 ± 0,15 N 
 Carregador vazio para 14 cartuchos .45 Auto (85 ± 5g) ...................................... 0,84 ± 0,05 N 
 Carregador com 14 cartuchos* (381 ± 5g) …....................................................... 3,74 ± 0,05 N 

  
Nota: * cartuchos .45 Auto encamisado total ogival – ETOG - (projétil de 230 gr) 
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D. VISTA EXPLODIDA 
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E. RELAÇÃO DE PEÇAS 

 

Ref Designação 

2 Elo de prisão do cano 
3 Eixo do elo de prisão do cano 

4K Chaveta de fixação do cano 
9K Dedal-guia da mola recuperadora 

10 Mola recuperadora 
12B Extrator 

13A Percussor 
14 Mola do percussor 

15F 
Placa-retém do percussor e do 
extrator 

16E  Cão 

17A  
Eixo do cão 

17B  
18  Alavanca de armar o cão 

19  
Eixo de articulação da alavanca de 
armar o cão 

20 Alavanca de disparo 
21 Noz de armar 

22A  
Eixo da noz de armar 

22B  

23 Mola tríplice 
24C Dispositivo de segurança da tecla 

25C Bloco-alojamento da mola do cão 

26 
Cabeça-apoio da alavanca de armar 
o cão 

27 
Pino-retém da cabeça-apoio da 
alavanca de armar o cão 

28 Mola do cão 
 

Ref Designação 

29 Pino-retém da mola do cão 
30A Pino-retém do bloco-alojamento 

34D  
Registro de segurança esquerdo 

34F  

35CR Armação 
36A Ejetor 

37 Pino-retém do ejetor 

42A 
Porca do parafuso de fixação da 
placa 

43B Retém do carregador 

44 Mola-retém do carregador 
45 Fixador do retém do carregador 

46B Placa direita do punho 
47B Placa esquerda do punho 

48A Parafuso de fixação da placa 
81A 

Registro de segurança direito 
81C 

86 Funil 

89 Clipe "L" 
94 Parafuso M4x0,7 6mm sem cabeça 

SC1/1CQ Cano 
SC2/1FJ Ferrolho 

SC3/3 Mola dos apoios 
SC3/4J Cão 

C4S Carregador 
C6 Escova de limpeza 

C7F Gatilho regulável 
C9 Guia da mola recuperadora 

 

 

 

Legenda: 
  Peças específicas para a Pistola IMBEL 45 GC MD2 sem Sistema ADC 
  Peças específicas para a Pistola IMBEL 45 GC MD2 com Sistema ADC 
 



MANUAL DO USUÁRIO – PISTOLA IMBEL 45 GC MD2 45 ANOS IMBEL® 

10 

F. OPERAÇÕES ESSENCIAIS 

IMPORTANTE! 
 
É indispensável o conhecimento destas atividades antes da 

realização do tiro com munição real. 

O adestramento nas operações essenciais com a pistola deve ser 

realizado com munição de manejo. Os exercícios previstos abaixo 

seguem uma ordem didática de ações que garantem o aprendizado do manuseio 

seguro. O treinamento das operações essenciais irá garantir o uso seguro da 

pistola com munição real. 

Nota: A munição ou cartucho de manejo é constituída de projétil e estojo sem pólvora e sem espoleta. 

1 Como retirar o carregador 

Com a pistola empunhada, comprima o 
retém do carregador (Fig. 1). 
 
O carregador deve ser expelido da arma 
pela ação da força da gravidade. 

 
 Fig. 1 

2 Como municiar o carregador 

Coloque o cartucho na boca do carregador. 
 
Pressione o cartucho contra o carregador 
forçando o abaixamento dele até que seja 
possível empurrá-lo para o interior dos lábios 
do carregador (Fig. 2). 

 
 Fig. 2 

3 Como alimentar a pistola 

Alimentar a pistola é a operação de colocar o carregador municiado na pistola. 

Introduza o carregador municiado no interior 
do punho da pistola (Fig. 3). 
 
Pressione firmemente o carregador até ouvir 
um estalido indicando que ficou retido pelo 
retém do carregador. 

 

 Fig. 3 
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4 Como carregar 

Carregar é a operação de colocar a munição na câmara. 
 
 

ATENÇÃO 
 
Imediatamente após o carregamento, a arma estará pronta 
para o uso. 

 

4.1 Atuando no ferrolho 

Após alimentar a pistola puxar o ferrolho 
totalmente para trás (Fig. 4) e soltá-lo.  
 
 
 
O ferrolho irá à frente realizando o 
carregamento da munição na câmara. 

 
 Fig. 4 

 

4.2 Atuando na chaveta de fixação do cano 

É utilizado quando a arma está alimentada e o ferrolho está retido à 
retaguarda pela chaveta de fixação do cano.  

 

Pressionar a chaveta de fixação do cano 
para baixo (Fig. 5). 
 
 
O ferrolho irá à frente realizando o 
carregamento da munição na câmara. 

 
 Fig. 5 
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5 Como extrair e ejetar a munição 

Extração é a operação para retirar a munição da câmara e ejeção é o 
lançamento dela para fora da arma por ação do ejetor. 

 

Para extrair e ejetar a munição da câmara, 
puxe o ferrolho completamente para trás 
(Fig. 6).  
 
Havendo munição no carregador, ela será 
apresentada e com a liberação do ferrolho 
será realizado o carregamento. 

 
 Fig. 6 

 

No caso do carregador estar vazio a arma 
ficará aberta, com o ferrolho retido à 
retaguarda pela chaveta de fixação do cano 
(Fig. 7). 

 

 Fig. 7 

6 Como desarmar ou desengatilhar 

Desarmar ou desengatilhar é a operação de desabilitar a pistola para o disparo. 
 

6.1 Atuando no cão (pistolas com sistema ADC) 

A arma deve estar com o cão retido à retaguarda.  
Neste procedimento, o sistema ADC funciona como desarmador do cão e 

coloca a arma em segurança ao acionar o registro de segurança e a placa de 
segurança. 

Sem pressionar a tecla do gatilho, empurrar 
o cão à frente até encostá-lo na placa de 
segurança (Fig. 8), onde ficará retido. 
 
Nessa situação, a arma está com em 
segurança, e o registro de segurança 
esquerdo está bloqueando o movimento do 
ferrolho. 

 
 Fig. 8 
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6.2 Atuando no cão (pistolas sem sistema ADC) 

A arma deve estar com o cão preso à retaguarda.  
 

Empunhar a pistola de modo que a mão faça 
pressão sobre o dispositivo de segurança da 
tecla.  
 
Com o polegar e o indicador da mão livre 
segurar o cão e ao mesmo tempo em que 
aciona o gatilho (Fig. 9). 
 
Manter a tecla do gatilho pressionada 
enquanto conduz o cão cuidadosamente até 
encostá-lo na cauda do percussor.  

 Fig. 9 

7 Como armar ou engatilhar 

Armar ou engatilhar é a operação para deixar a arma pronta para o disparo. 

7.1 Atuando no registro de segurança (pistolas com sistema ADC) 

É usado quando a arma foi desengatilhada conforme processo 6.1, ou seja, a 
arma encontra-se com a segurança ativada. 

Pressionar para baixo qualquer um dos 
registros de segurança para desativar a 
segurança. 
 
O cão é impelido à retaguarda trás e 
permanecerá nessa posição, estando em 
condições de realizar o disparo (Fig. 10). 
 

 
 Fig. 10 

7.2 Atuando no cão 

É usado quando a arma está carregada e foi desengatilhada conforme processo 
Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Atuando sobre o cão, recuá-lo 
completamente até ficar preso na posição à 
retaguarda estando em condições de 
realizar o disparo (Fig. 11). 

 
 Fig. 11 

7.3 Atuando no ferrolho 

Empregado quando a arma está alimentada e não há munição na câmara. Esse 
procedimento é similar ao procedimento 4.1. 

Puxar o ferrolho totalmente à retaguarda e 
soltá-lo (Fig. 12).  

 
 

O ferrolho irá à frente realizando o 
carregamento da munição na câmara. 

 

 Fig. 12 

8 Como Travar 

Travar é a operação para deixar a pistola em segurança. 

8.1 Atuando no cão (pistolas com sistema ADC) 

Após a operação de armar, empurrar o cão à 
frente sem pressionar o gatilho (Fig. 13).  
 
 
 
Este procedimento é similar ao 
procedimento 6.1, o sistema ADC funciona 
como desarmador do cão e coloca a arma 
em segurança ao acionar o registro de 
segurança e a placa de segurança. 

 
 Fig. 13 
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8.2 Atuando no registro de segurança (pistolas sem sistema ADC) 

Após a operação de armar, levar qualquer 
um dos registros de segurança para sua 
posição mais alta trava a pistola (Fig. 14). 
 
Essa operação só é possível de ser 
realizada com o cão à retaguarda. 

 
 Fig. 14 

8.3 Por semiengatilhamento 

Este processo é conhecido por segurança através do semiengatilhamento ou 
meia-trava. 
 

Caso o cão esteja à retaguarda, segurar o 
cão, em seguida, pressionar a tecla do 
gatilho e soltá-la imediatamente após sentir 
que houve a liberação do cão. 
 
Uma vez solta a tecla do gatilho, administrar 
o avanço do cão de maneira que venha a 
ficar preso, aproximadamente a 1/3 de sua 
posição desarmada (Fig. 15).  
 

 

 Fig. 15 

 

ATENÇÃO 
 

Conduzir o cão à frente para travar a arma com a tecla do gatilho 
pressionada, é extremamente contraindicado por possibilitar a situação 
de falso travamento, com alto potencial de disparo acidental e risco 
lesão ou morte ao usuário ou circundantes. 

Caso o cão esteja à frente (encostado na 
cauda do percussor), sem pressionar o 
gatilho, leve-o lentamente para trás, até 
ouvir o estalido que indica a retenção na 
condição de semiengatilhamento ou meia-
trava (Fig. 16). 

 
 Fig. 16 
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9 Como destravar 

Destravar é a operação para deixar a pistola pronta para o uso.  

9.1 Atuando no registro de segurança (pistolas com sistema ADC) 

Com o cão à frente 
 
Com a arma travada conforme procedimento 
8.1, pressionar qualquer um dos registros de 
segurança para a posição mais baixa, o cão 
é armado automaticamente (Fig. 17). 
 
 
É o processo rápido para deixar a arma em 
condições de uso. 

 
 Fig. 17 

 

9.2 Atuando no registro de segurança (pistolas sem sistema ADC) 

Com o cão à retaguarda 
 
Com a pistola travada conforme 
procedimento 8.2, pressionar qualquer um 
dos registros de segurança para a posição 
mais baixa (Fig. 18). 

 
 Fig. 18 
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9.3 Atuando no cão semiengatilhado 

Com o cão na posição semiengatilhado, 
procedimento Erro! Fonte de referência 
não encontrada., puxar o cão para trás até 
ficar preso na posição mais à retaguarda 
(Fig. 19). 

 

 Fig. 19 

 

10 Como disparar 

ATENÇÃO 
 

Realize o disparo com a arma carregada somente 
quando houver a intenção de efetuar o tiro. 
 
Nunca brinque de realizar disparos com a arma 
carregada. 

Com a pistola armada e destravada, 
empunhá-la de formar a pressionar o 
dispositivo de segurança da tecla, e 
pressionar a tecla do gatilho (Fig. 20).  
 
O cão será liberado e irá a frente chocando-
se contra o percussor. 

 

 Fig. 20 

 

11 Último disparo 

Após o último disparo, estando a pistola com 
carregador vazio, o ferrolho fica preso à 
retaguarda, deixando a pistola aberta (Fig. 
21). 

 
 Fig. 21 
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12 Como recarregar 

ATENÇÃO 
 
Imediatamente após o recarregamento, a arma estará 
pronta para o uso. 

 

Com o ferrolho retido na posição recuada, 
retirar o carregador da pistola (Fig. 22-1).  
    
Introduzir novo carregador municiado (Fig. 
22-2).  
    
E realizar a operação de carregar conforme 
procedimento 4. 
 
Ao liberar o ferrolho, um novo carregamento 
ocorre e a arma está pronta para o uso. 

 

 Fig. 22 

 

13 Como regular alça de mira 

Para ajustar a altura da alça de mira, utilize 
uma chave de fenda para girar o parafuso no 
topo da alça de mira, Fig. 23, até a altura 
desejada.  
 
Sentido anti-horário para subir e sentido 
horário para descer a alça de mira. 

 
 Fig. 23 

 

Para ajustar o desvio, utilize uma chave de 
fenda, girar o parafuso na lateral direita da 
alça de mira, Fig. 24, até a posição 
desejada. 
 
Sentido anti-horário para movimentar a alça 
de mira para esquerda e sentido horário 
para movimentar para direita. 

 

 Fig. 24 

Obs.: a alça e massa de mira das pistolas saem de fábrica ajustadas. 
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14 Como ajustar funil 

Caso seja necessário retirar a folga do funil, 
utilize uma chave Allen 2 mm para apertar o 
parafuso que se encontra na base do funil 
(Fig. 25). 

 

 Fig. 25 
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G. DESMONTAGEM 

IMPORTANTE! 
 

É fundamental o uso de óculos de segurança durante as operações 
de desmontagem e montagem da pistola, pois há o perigo 
potencial de acidentes causados por peças impulsionadas por 
molas. É sugerida, durante a desmontagem, a colocação das peças 
uma ao lado da outra, conforme a ordem em que forem retiradas da 

arma. O trabalho de montagem ficará muito facilitado. Algumas destas operações 
são realizadas com auxílio do clipe “L”, que acompanha a pistola, de um toca-pino 
e de uma chave de fenda. Qualquer outra operação de desmontagem e montagem 
não descrita neste manual deve ser realizada por armeiros autorizados. A 
desobediência a esta regra de segurança ou a execução das operações permitidas, 
mas fora da ordem ou dos procedimentos previstos, pode acarretar danos à arma 
e/ou ao usuário. 

15 Medidas preliminares 

A não realização desta medida preliminar de segurança pode causar sérios 
acidentes pessoais a quem estiver manuseando a pistola e/ou a quem estiver 
nas proximidades. 
 

Retirar o carregador da arma.  
 
Puxar o ferrolho para trás e examinar a 
câmara (Fig. 26). Certifique-se que a câmara 
está vazia antes de prosseguir com a 
desmontagem.  
 
Caso haja um cartucho na câmara, realizar a 
extração conforme procedimento 5. 

 
 Fig. 26 

16 Remoção da chaveta de fixação do cano 

Recuar o ferrolho até que seu entalhe 
médio, em forma de meia-lua, venha a 
coincidir com a saliência existente no dente 
da chaveta de fixação do cano (Fig. 27). 
 
Mantendo o ferrolho nesta posição, empurrar 
a extremidade direita do eixo da chaveta de 
fixação para dentro da pistola e retirá-la pelo 
lado esquerdo da arma.  

 Fig. 27 
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17 Desmontagem do ferrolho da armação 

Com o punho da armação voltado para cima 
e o cano para frente, segurar o ferrolho com 
uma das mãos e a armação com a outra. 
 
Em seguida, puxar a armação para trás (Fig. 
28), separando-a do ferrolho. 
 
Na armação deixar o cão armado. 

 

 Fig. 28 
Nota: para as armas com ADC: uma vez separada a armação do ferrolho, o gatilho só deve ser acionado 
se o movimento do cão para frente for administrado manualmente com muito cuidado até encostá-lo na 
placa de segurança. Caso o gatilho seja acionado e o cão for lançado livremente à frente, causará quebra 
ou empenamento da placa de segurança do Sistema ADC. 

18 Remoção do sistema recuperador 

Pressionar a placa da guia da mola 
recuperadora, comprimindo a mola, até 
aparecer o furo para o clipe "L" após o 
dedal-guia da mola recuperadora.  
 
Colocar o clipe "L" no furo, travando o 
sistema recuperador (Fig. 29).  
 
Retirar o sistema recuperador pela parte 
traseira do ferrolho.  

 Fig. 29 

19 Desmontagem do sistema recuperador 

Para desmontar o sistema recuperador, 
pressionar a placa da guia da mola 
recuperadora contra o dedal-guia e retirar o 
clipe "L" (Fig. 30).  
 
Administrar a descompressão da mola 
recuperadora.  
 
Separar: dedal-guia, guia da mola 
recuperadora, mola recuperadora e clipe "L".   

 Fig. 30 

Observar que a espira mais fechada da mola recuperadora fica em contato com a placa 
da guia da mola recuperadora. 
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20 Desmontagem do cano 

Rebater o elo de prisão para frente e retirar 
o cano pela parte anterior (da frente) do 
ferrolho (Fig. 31). 
 
Havendo alguma resistência para a saída, 
levantar o cano desengrazando-o do ferrolho 
e deslocá-lo para frente.   

 Fig. 31 

 
A retirada do cano caracteriza o fim da desmontagem de campo, ou seja, a arma está 
com os três grandes conjuntos separados, armação, ferrolho e cano, e em condições de 
serem manutenidos. 
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H. MONTAGEM 

As operações de montagem desta pistola IMBEL são sequenciadas na ordem inversa da 
desmontagem. 

21 Montagem do cano 

Com a parte inferior do ferrolho voltada para 
cima, girar o elo de prisão para frente e 
introduzir o cano pela parte anterior do 
ferrolho (Fig. 32). 

 
 Fig. 32 

 

22 Montagem do sistema recuperador 

 

Montar o sistema recuperador colocando a 
extremidade mais fechada da mola 
encostada na placa da guia da mola 
recuperadora. 
 
Colocar o dedal-guia na extremidade livre da 
mola, e pressioná-lo contra a placa da guia 
da mola recuperadora até aparecer o furo 
para colocação do clipe "L".  
 
Colocar o clipe “L” neste furo, travando o 
sistema recuperador (Fig. 33).   

 Fig. 33 

 

23 Colocação do sistema recuperador 

 

Com a parte inferior do ferrolho voltada para 
cima e o elo de prisão rebatido para trás, 
colocar o sistema recuperador pela parte 
posterior (traseira) do ferrolho em seu 
alojamento.  
 
Pressionar a guia da mola recuperadora 
para frente até permitir que o clipe “L” seja 
retirado (Fig. 34). Retirar o clipe “L” e 
administrar a descompressão da mola 
recuperadora.  

 Fig. 34 
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24 Montagem do ferrolho e armação 

Segurar o ferrolho com o cano voltado para 
frente e a parte inferior voltada para baixo, 
com uma das mãos.  
 
Com a mão livre empunhar normalmente a 
armação com o cão armado.  
 
Introduzir a armação no ferrolho (Fig. 35). 

 

 Fig. 35 

25 Colocação da chaveta de fixação do cano 

Alinhar os furos de passagem da chaveta de 
fixação do cano e da armação. 
 
Introduzir parcialmente a chaveta de fixação 
do cano até comprimir a cabeça-apoio da 
chaveta em seu alojamento e fazer contato 
com a face inferior do ferrolho. 
 
Mover o ferrolho para trás até que o seu 
entalhe em forma de meia-lua coincida com 
o dente da chaveta de fixação.  
 
Completar a colocação da chaveta, 
forçando-a para o interior do ferrolho (Fig. 
36). Liberar o ferrolho, deixando-o retornar a 
sua posição. 

 

 Fig. 36 

 
Após a conclusão da montagem, proceder com o desengatilhamento conforme 

procedimento 6. 

26 Medidas complementares 

Esses procedimentos objetivam verificar se a arma foi montada corretamente e 
está em condições de uso: 

 
a. Com a arma destravada, trazer o ferrolho completamente à retaguarda e soltá-lo. 

Verifique se o ferrolho realizou corretamente o trancamento.  
b. Com a arma destravada, trazer o ferrolho completamente à retaguarda e soltá-lo. 

Pressione o gatilho sem atuar no dispositivo de segurança da tecla: a arma não 
deve disparar. 

c. Recuar o ferrolho de 5 a 10 mm e pressionar o gatilho simultaneamente com o 
dispositivo de segurança da tecla: a arma não deve disparar. 

d. Para o caso de armas com ADC: empurrar o cão para frente sem acionar o 
gatilho. Os registros de segurança devem travar a arma automaticamente. 
Pressionar o gatilho simultaneamente com o dispositivo de segurança da tecla: a 
arma não deve disparar. 
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e. Para o caso de armas sem o ADC: travar a arma. Pressionar o gatilho 
simultaneamente com o dispositivo de segurança da tecla: a arma não deve 
disparar. 

f. Com a arma SEM MUNIÇÃO na câmara e destravada, pressionar o gatilho 
simultaneamente com o dispositivo de segurança da tecla: a arma deve disparar. 

 

ATENÇÃO! 
 

Não ocorrendo o resultado esperado em qualquer um dos 
procedimentos, a arma deve ser desmontada e montada, de acordo 
com este Manual. Caso persista o funcionamento inadequado, 
entrar em contato com a Assistência Autorizada da IMBEL para 
verificar as causas e solucionar os problemas. 

 

 

27 Colocação do carregador 

Introduzir o carregador em seu alojamento no punho da armação, até ser ouvido 
um pequeno estalido indicando que ele ficou preso por seu retém. 
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I. MECANISMOS DE SEGURANÇA 

Os mecanismos de segurança da Pistola IMBEL 45 GC MD2 são: 
 
a. Registros de segurança 
 
a.1 Pistolas com sistema ADC 

 

Quando acionado, o sistema ADC eleva os 
registros de segurança (Fig. 37), impedindo 
o movimento do ferrolho, ao mesmo tempo 
em que posiciona a placa de segurança 
entre o cão e o percussor, impedindo o 
disparo acidental por queda da arma. 

 
 Fig. 37 

 
a.2 Pistolas sem sistema ADC 
 

Os registros de segurança podem atuar 
apenas quando a arma estiver engatilhada.  
 
Quando estão na posição mais alta 
impedem o movimento do ferrolho e a 
liberação do cão (Fig. 38). 

 
 Fig. 38 

 
 

b. Dispositivo de segurança da tecla 
 

O dispositivo de segurança da tecla, situado 
na parte posterior da armação, quando não 
está comprimido, impede que o gatilho 
realize o movimento para a retaguarda e 
libere o cão (Fig. 39). 

 
 Fig. 39 
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c. Semiengatilhamento do cão 

A primeira posição de retenção do cão, logo 
no início do movimento, é a posição do 
semiengatilhamento, ou posição de meia-
trava. 
 
Nesta posição o movimento do cão fica 
impedido, mesmo que sejam comprimidos, 
simultaneamente, o gatilho e o dispositivo de 
segurança da tecla (Fig. 40). 

 

 Fig. 40 
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