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CARTUCHOS PARA ARMAS LONGAS NÃO RAIADAS

INTRODUÇÃO
Os cartuchos destinados a armas longas não raiadas (espingardas) são habitualmente carregados com bagos múltiplos de
chumbo com o objetivo de aumentar a probabilidade de acertos dos disparos. Entre todas as armas de fogo existentes, elas
representam aquelas que exigem um mínimo de aprendizado para serem utilizadas com eficiência e segurança. Em função da
grande variedade de bagos com que podem ser carregados, esses cartuchos podem ser utilizados com extrema confiabilidade e
excelente resultado em inúmeras atividades entre as quais podemos citar:
• Caça de qualquer tipo de animal, seja de aves em voo ou de animais de pêlo de razoável porte.
• Prática de diversas modalidades de tiro esportivo aos pratos como trap, skeet, fossa, percurso de caça, etc.
• Defesa pessoal, patrimonial e uso policial ou militar. Quando adequadamente carregados, seus cartuchos proporcionam
excepcional poder de incapacitação.
• Quando carregados com bagos plásticos ou de borracha, proporcionam excelente controle contra tumultos, motins e
ocorrências semelhantes. Corretamente empregados, eliminam a possibilidade de vitimas fatais ou com ferimentos graves
nessas ocorrências.
• Qualquer que seja o tipo de bagos utilizados no carregamento dos cartuchos sua energia, e consequentemente, letalidade, são
dissipadas em distâncias muito inferiores àquelas dos projéteis de armas de fogo raiadas reduzindo, assim, a possibilidade de
ferimentos ou mortes de transeuntes ou pessoas não envolvidas no evento policial. Excetuando-se os chumbos grossos como T,
3T, SG e os projéteis singulares (balotes), todos os outros bagos utilizados no carregamento dos cartuchos perdem sua letalidade
em distâncias entre 50 e 100 metros.
• As espingardas do tipo “pump” ou semi-automáticas possuem excelente poder dissuasivo além de conferir aos usuários grande
poder de fogo e condições de múltiplos enfrentamentos.

CALIBRE DE ARMAS LONGAS NÃO RAIADAS
Os calibres das armas não raiadas são expressos pelo
número de esferas de chumbo puro, de diâmetro igual ao
do cano em referência, necessário para atingir 1 libra (454
gramas) de peso. Assim, em um cartucho de calibre 12 são
necessárias 12 esferas de chumbo com o diâmetro interno
do cano para se obter 1 libra de peso; no calibre 16, 16
esferas; no 20, 20 esferas e assim por diante.
A única exceção é o calibre 36, também conhecido no
exterior como .410 pois o diâmetro interno do seu cano
mede 0,410 de polegada (10,41mm). Este é também o único
cartucho que, atualmente, possui revólver desenvolvido para
o calibre, podendo, portanto, ser utilizado tanto em armas
longas, quanto em arma curta não raiada calibre 36 (.410).

TABELA I
Diâmetro nominal interno dos canos de espingardas

Alguns calibres para armas longas não raiadas são fabricados para câmaras de diferentes comprimentos. O comprimento da
câmara corresponde àquele do cartucho aberto (atirado); nunca se deve utilizar cartucho para câmara maiores em câmara
menores, pois eles não poderão abrir adequadamente no momento do disparo e a pressão interna poderá ultrapassar a máxima
da arma, gerando a possibilidade de ocorrer sua explosão ou ruptura. Assim, um cartucho 12 “Magnum”, destinado a ser utilizado
em câmara de 3” (76,2mm), jamais deverá ser disparado em armas com câmara de 2 ¾" (70mm). A condição oposta não oferece
perigo, isto é, cartucho de 2 " ou o novo cartucho 12 policial com câmara de 2 " – 55 mm (que amplia a capacidade da espingarda
Pump Action CBC 19 " para 10 disparos), pode ser disparado em câmara de 3". Por segurança, antes de adquirir cartuchos,
verifique sempre o calibre e o comprimento da câmara que estão gravados em sua arma.

Veja na Tabela II, os calibres e câmara dos cartuchos para espingardas atualmente fabricados pela CBC.
TABELA II - Calibres e câmaras atualmente fabricados pela CBC
12 - Câmaras de 3" (76,2mm), 2 " (70mm) e 2 " (55mm)
16 - Câmara de 2 " (70mm)
20 - Câmara de 2 " (70mm)
24 - Câmara de 2 " (65 mm)
28 - Câmara de 2 " (70mm)
32 - Câmara de 2 " (63,5mm)
36 (.410) - Câmara de 2 " (63,5 mm)

Características técnicas dos cartuchos CBC:

1- Estojo – Fabricado em aço com acabamento latonado para proteção contra corrosão, podendo ser do tipo alto em alguns
cartuchos específicos em calibre 12 e nos Super Velox em calibre 36, para resistência adequada destes cartuchos carregados
com maior pressão, ou do tipo baixo na maioria dos outros, a fim de facilitar a operação de recalibração quando do processo de
recarga.
2- Espoleta – Todas as espoletas utilizadas no carregamento dos cartuchos empregam mistura Antioxid®, não mercúrica e não
corrosiva. Todos os cartuchos são carregados com espoletas tipo Bateria, número 209 para os calibres 12 ao 28 e número 209/50
para os calibres 32 e 36.
3- Pólvora – Nitrocelulósica de base simples (sem fumaça), fabricada pela própria CBC.
4- Tubo – Fabricado em polietileno bi-orientado, nas seguintes variações de cor e tipos de fechamento:

5- Buchas – Todos os cartuchos CBC são carregados com buchas plásticas pneumáticas (petecas).
6- Chumbo – Os bagos são fabricados em liga de chumbo endurecida para manter sua forma esférica durante o disparo e deixar
mínimo resíduo nos canos das armas. Os projéteis singulares podem ser do tipo SG1 (esférico), Foster ou Knock Down. Todos
podem ser utilizados em armas com qualquer tipo de “choke”, embora a melhor precisão seja obtida com aqueles do tipo
modificado ou cilíndrico. O número dos bagos de chumbo, seus diâmetros e quantidades por 10 gramas podem ser encontrados
na Tabela III a seguir.

TABELA III - Tipos de Chumbo
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TABELA IV - Cartuchos atualmente fornecidos carregados pela CBC

CARTUCHOS SÉRIE PRESIDENTE
Com o objetivo de abastecer um mercado ainda bastante ativo, a CBC fornece estojos vazios fabricados em latão (Série
Presidente), nos calibres 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 longo e 9,1mm longo. Todos devem ser carregados com cápsula 6,45mm
(Tupan nº 56), também fabricadas pela CBC com mistura iniciadora Antioxid®, não mercúrica e não corrosiva.

RECARGA
Para os praticantes da recarga de cartuchos, a CBC fornece cartuchos vazios para todos os calibres, câmaras e tipos de estojos
mostrados na Tabela IV, bem como espoletas 209 e 209/50 adequadas para o seu recarregamento. Os diferentes tipos de
chumbo e buchas não são vendidos pela empresa e devem ser adquiridos nas lojas do segmento.

“CHOKES”
O “Choke” é uma redução no diâmetro da boca do cano de uma espingarda destinado a forçar o agrupamento da coluna de
bagos de chumbo, mantendo-a unida por maior distância ao longo da trajetória. As figuras 3 e 4 abaixo, comparando colunas de
chumbo quando atiradas em canos cilíndricos e com “choke full” (pleno), permitem a fácil compreensão da função do “choke” de
uma arma.
Figura 3

Figura 4
Dispersão da “rosada” do chumbo a diferentes distâncias

Contra animais parados, ou aves em voo mas utilizando o recurso de “chamas” em seus locais de pouso, a distância de tiro
raramente excede a 30 metros e os “chokes” cilíndricos são eficientes. Todavia, quando aves, marrecões, marrecas, patos,
pombas, etc. – são atiradas no “cruzo”, as distâncias são maiores exigindo a utilização de “chokes” mais fechados e chumbos
mais grossos (pesados). O cartucho Super Velox, em calibre 12, carregado com 36 gramas de chumbo 3 e com velocidade na
boca da arma de 420 m/s visa, especificamente, permitir aos caçadores a aquisição de munição esportiva mais adequada para
essa modalidade de caçada ou para outras que demandem maior energia de impacto. Um exemplo prático do uso adequado
de um “choke” ocorre na caça de perdizes, codornas ou faisões com espingardas de dois canos equipadas com “chokes”
adequados: quando “amarradas” pelo cão de caça e por ele levantadas, as aves encontram-se muito perto do caçador e o uso
de um cano cilíndrico ou no máximo modificado será o mais recomendado para não destruir o animal e aumentar a probabilidade
do acerto; caso o primeiro disparo não acerte o alvo, quando o segundo for efetuado a ave estará mais distante do caçador e um
cano com “choke” mais fechado (pleno) será mais indicado e eficiente.
Outra maneira de entender a atuação dos “chokes” pode ser avaliada na figura 5 que indica a que distância da boca da arma
a “rosada” atinge 150 centímetros de diâmetro em disparos efetuados com armas equipadas com esses mesmos tipos de
“chokes”.

Figura 5
Diâmetro aproximado da “rosada” (metros) a
diferentes distâncias da boca de armas com
“chokes” cilíndrico, modificado e pleno.

ALCANCE DOS BAGOS DE CHUMBO
Com arma disparada com inclinação de cerca de 35º, os alcances máximos dos bagos de chumbo são aproximadamente os
seguintes:

Todavia, esses valores possuem pouca utilização prática, pois a essas distâncias a energia residual dos bagos de chumbo não é
mais capaz de abater qualquer animal ou mesmo neles causar ferimentos. Assim, nosso interesse deve estar focado no alcance
útil dos bagos e representado pelas distâncias nas quais eles ainda possuem energia suficiente para abater uma caça. No caso
de aves com 1,3 / 1,5 kg de peso, os alcances úteis aproximados dos cartuchos tipo Velox são os seguintes:

Evidentemente, no caso de aves de maior porte, a energia necessária para o abate será maior e os alcances úteis serão
inferiores aos mencionados. Os chumbos T, 3T e SG embora possuindo alcance útil maior, não são normalmente utilizados na
caça de aves.
É importante notar que o alcance útil é o mesmo para qualquer calibre de cartucho pois ele depende tão somente da massa
(peso) do bago e de sua velocidade na boca da arma. Como as velocidades na boca das armas são praticamente as mesmas
para qualquer calibre dos cartuchos Velox (350 / 360 metros por segundo), os alcances úteis também o serão, variando, porém
a probabilidade de acerto pois esta será função do número de bagos contido em cada cartucho. A exceção é o cartucho Super
Velox em calibre 12, o qual em face de sua maior velocidade na boca (420m/s), proporcionará maior alcance útil. Como quanto
maior o calibre, maior será a quantidade de bagos de chumbo eles contido, a probabilidade de acerto com um cartucho de
calibre 12 será sempre maior do que aquela que se pode obter com um calibre 20. O tipo de “choke” utilizado, mantendo mais
concentrada a coluna da “chumbada”, também irá influir na probabilidade de acerto. Cartuchos com maior velocidade de boca
(como os Super Velox e de Competição) possuem, evidentemente, alcance útil ligeiramente maior do que os do tipo Velox.

As porcentagens dos bagos de chumbo que devem atingir um circulo de 30” (762mm) de diâmetro posicionado a 40 jardas
(36,6m) de distância da boca da arma (para o calibre 36, a distância do disparo é reduzida para 25 jardas – 22,8 m), quando
comparadas com as quantidades com que os cartuchos são carregados e para os diferentes tipos de “chokes”, são mostradas
na Tabela V. No Brasil, os “chokes” mais utilizados em espingardas destinadas à caça são os cilíndricos, modificados e plenos,
sendo comum a combinação desses tipos em espingardas de dois canos.

TABELA V - “CHOKES”

Pleno

CHUMBOS RECOMENDADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE ANIMAIS
De um modo geral e considerando-se um abate adequado de 30 a 50 metros como distância normal de tiro, os chumbos
recomendados para a caça de diferentes animais são os abaixo apresentados. Quando a distância de tiro for superior a essa,
recomenda-se utilizar chumbos com diâmetro maior.
IMPORTANTE: O chumbo ideal para cada tipo de utilização é definido por variáveis como o tipo e o porte do animal, o
calibre utilizado e, principalmente, a distância do disparo. À curta distância, em função da concentração do agrupamento
dos bagos, o disparo é extremamente letal, independente do diâmetro do bago utilizado. As recomendações para a
utilização dos diferentes tipos de chumbo devem ser consideradas somente indicativas, devendo o caçador avaliar qual
a opção mais adequada em cada situação. Veja mais adiante importantes informações complementares sobre ‘Chumbos
de Caça’ e ‘Projéteis Singulares’.

Chumbos de caça
Nos diferentes cartuchos da série Velox, como a velocidade varia somente entre 350 e 360 m/s, a energia de cada bago é
praticamente a mesma para qualquer calibre. Todavia, como a quantidade de bagos de chumbo é muito diferente, a energia total
também o será. Exemplificando: um cartucho calibre 12 com 32 gramas de chumbo 7, possui energia de 2.074 J (cano de 76,2
cm), enquanto que a do calibre 36 com 9 gramas do mesmo chumbo, possui 551 J (cano de 66 cm).
Outra análise a ser feita é comparar Cartuchos de mesmo calibre carregados com diferentes tipos de chumbo. Por exemplo, um
Cartucho 28 com 15,5 gramas de chumbo 5 é carregado com quase 100 esferas, já esse mesmo calibre carregado com 15,5
gramas de chumbo 9 possui mais de 300 esferas. Veja os alvos comparativos:

OBS: quanto maior o diâmetro e peso do bago de chumbo, maior será sua distância útil.

Alguns Cartuchos CBC possuem cargas de chumbo maiores do que as convencionais. É o caso dos lançamentos ‘Super Velox’
nos calibres 20 e 28. O diferencial destes produtos está na ampliação das possibilidades de acerto, já que há o aumento
do número de esferas, em função do aumento da carga de chumbo. Confira o comparativo entre os lançamentos e a linha
convencional:

* com relação aos cartuchos Velox. Velocidade e energia na boca da arma, em provete de 66 cm.
OBS.: os cartuchos com carga convencional mantêm-se em linha.
Cartucho carga convencional

Novo cartucho carga maior

Disparos realizados a 15m em
alvos de 35x35cm.

28 ch7 15,5g

28 ch7 21g

Projéteis Singulares – Balotes Foster, Knock Down e esféricos SG1
Como os balotes são projéteis singulares e com diferentes pesos para cada calibre, suas energias também serão específicas e seu
valor deve ser sempre levado em conta quando de sua utilização. Um cartucho em calibre 12 carregado com balote tipo Foster (cano
de 71,1 cm), possui energia de 2.870 J, valor bem próximo ao de um projétil de calibre .308 Winchester (cano de 56 cm), enquanto
que aquele em calibre 36, possui energia de 775 J quando atirado em espingarda (cano 66 cm), valor equivalente àquele de um
.357 Magnum com projétil de 158 gr, disparado em revólver com 4” de cano, mas quando disparado em cano de 3”(revólver modelo
‘Judge’), o valor da energia é reduzido para 380 J, nível pouco superior de um .38 SPL + P com projétil de 158 gr.
Os projéteis singulares (balotes), fabricados nos calibres 12, 16 e 20, possuem energia suficiente para abater qualquer animal
nativo da América do Sul, além de muitos dos que foram introduzidos no Continente, entre os quais podemos citar o Javali (Sus
Scofra) encontrado na Argentina, Uruguai e em diversos estados brasileiros.
Os projéteis tipo Foster e SG1 possuem boa precisão a distâncias inferiores a 50 metros. Os balotes tipo Knock Down nos
calibres 12, 16 e 20 vieram suprir o mercado com projéteis singulares capazes de proporcionar precisão até 100 metros de
distância, além de manter sua energia, nessa distância, em valores bem superiores aos Foster. Assim, recomendamos o uso dos
balotes Foster e SG1 para curtas distâncias e os Knock Down para distâncias de tiro mais longas.
A alta performance do Cartucho CBC Knock Down Slug é resultante de sua configuração especialmente desenvolvida para
atingir o máximo em desempenho. Seu projétil possui linhas progressivas em formato espiral e é integrado à bucha plástica
pneumática para garantir melhor aproveitamento do gás gerado no interior do cano da arma, proporcionando maior estabilidade,
velocidade e potência em tiros de longa distância.

Veja na ilustração ao lado o impressionante agrupamento da série de 5 tiros, concentrado
em um espaço de 14,5 cm em disparos efetuados a 100 metros de distância.
Para que se tenha uma ideia de energia na boca dos balotes Knock Down, enquanto o nosso
conhecido .44-40 Winchester na versão carregada pela CBC desenvolve cerca de 854 J, os
Knock Down, também na boca, possuem as seguintes energias: calibre 12 = 2.822 J,
calibre 16 = 2.395 J e calibre 20 = 2.249 J.

* OBS: velocidades e energias na boca do cano. Verifique o portfólio completo de
Cartuchos e suas especificações na tabela IV deste Informativo Técnico.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
• Guarde as armas e as munições em lugares separados.
• Coloque sua arma fora do alcance de crianças e adolescentes e fale com eles sobre o cuidado que se deve ter. É melhor mantêlos informados, fazendo-os entender que não devem mexer em arma, do que simplesmente escondê-la e ignorar o assunto.
• Não utilize armas sem ler, na íntegra, o manual do proprietário e, na dúvida, sempre procure um serviço autorizado.
• Sempre aponte o cano da arma para uma direção segura e só coloque o dedo no gatilho no momento do disparo. Nunca dispare
em água, rocha ou quaisquer superfícies nas quais o projétil possa ricochetear.
• Use somente munições e cartuchos de procedência confiável e do mesmo calibre de sua arma.
• Tenha certeza de que o cano não está obstruído antes de municiar sua arma.
• Se a arma não disparar quando o gatilho for acionado, ela deve ser mantida apontada para um local seguro. Não se exponha à
culatra para evitar acidentes. Espere 30 segundos e descarregue a arma com cuidado.
• Não modifique ou altere sua arma e teste-a regularmente. Troque o cartucho a cada 6 meses para garantir o perfeito
funcionamento.
• Durante a prática de tiro, use sempre equipamento de segurança, como óculos de proteção e protetores de ouvidos.
• Nunca utilize armas sob efeito de álcool ou substâncias que prejudiquem sua capacidade motora e/ou de raciocínio.
• Evite a contaminação da mistura iniciadora e/ou da pólvora do cartucho com óleo lubrificante, pois essa contaminação poderá
inutilizar a munição. Assim, não utilize óleo lubrificante em excesso, nem lubrifique arma que já estiver municiada.

recomendações de armazenagem
Munições e Cartuchos devem ser estocados em sua embalagem original da fábrica, em local adequado, ventilado, nas seguintes
condições:
• Temperatura: 25ºC, com oscilações diárias não superiores a 15ºC.
• Umidade relativa: 65-75%
• Em ambiente com atmosfera isenta de agentes corrosivos, como por exemplo: solventes orgânicos, produtos de petróleo,
amônia, ar salino, etc.
• Separados de líquidos inflamáveis, de sólidos inflamáveis ou explosivos e de materiais oxidantes.

Para saber onde comprar e informações adicionais acesse: www.cbc.com.br
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