
Este Informativo Técnico tem por objetivo relacionar as diferentes munições para armas curtas fabricadas pela

CBC permitindo a escolha mais adequada para cada tipo de situação.

 MUNIÇÕES GOLD

As munições Gold têm desempenho Premium e atingem o máximo em poder de parada (stopping power). Isso se

dá em função de sua extraordinária expansão e energia.

Os projéteis Gold são caracterizados por apresentarem ponta oca (EXPO) e camisa de tombak (liga de cobre e

zinco), o que garante perfeita expansão e penetração ideal, sem transfixação do alvo, permitindo, assim, que toda

a energia balística gerada seja transmitida para o alvo.

As munições Gold possuem projéteis com geometria ideal de ponta, a qual aliada à sua alta velocidade permite,

no momento do impacto com o alvo a expansão do seu diâmetro causando choque traumático capaz de

incapacitar instantaneamente o agressor. Em vista disso, são as melhores opções quando o objetivo é a defesa

pessoal.

GELATINA BALÍSTICA

Cavidade permanente, resultante de teste realizado com munição .45 EXPO+P Gold.

Disparo realizado à distância de 5 metros em gelatina balística de 36 cm de comprimento.

O teste com gelatina balística foi desenvolvido pelo FBI para realização de ensaios

balísticos, sendo o mais utilizado por renomados institutos de pesquisa balística em todo o

mundo. Por espelhar os resultados de expansão mais próximos à realizada, é o principal

método de comparação do poder de parada (stopping power).

NO 43 – Emitido em Junho de 2005.

MUNIÇÕES PARA ARMAS CURTAS



 TABELA BALÍSTICA

V – Provete Ventilado. Velocidade (V) e Energia (E) medidas à distância de 4,6 metros.

 MUNIÇÕES PARA PISTOLAS

Cada vez mais utilizadas pelo público civil, as munições para pistola são, também, amplamente usadas no meio

policial e militar. Essa opção é decorrente da sua capacidade de municiamento, da facilidade de recarregamento e

à própria evolução técnica das armas semi-automáticas.

A CBC fabrica munições para pistolas com dois tipos de projéteis: os de chumbo, destinados a treinamento, de

baixo custo e que causam menor desgaste dos canos das armas, e os encamisados, que podem ser impelidos a

velocidades superiores àquelas dos projéteis de chumbo. A família de munições “Silver Point” foi desenvolvida

para uso profissional e é caracterizada por apresentar desempenho balístico superior.

As munições para pistola são voltadas para defesa, treinamento e esporte. O consumidor civil pode adquirir desde

as munições calibre .25 Auto até o calibre .380 Auto. Para o uso policial, são bastante usadas as munições de

calibre .40S&W, .45 Auto e 9mm, sendo esta última também utilizada como calibre de dotação das Forças

Armadas.

Projétil Balística

Tipo Cód.
Peso

(gr)

V

(m/s)

E

joule

Provete

    cm

Utilização Recomendada

.380 Auto

Expansivo Ponta
Oca +P Gold EXPO 85 330 300 9,5 Munição “top” de linha em calibre .380 auto, desenvolvendo

excelente expansão e poder de parada.

.38 SPL

Expansivo Ponta
Oca +P+ Gold EXPO 125 310 389 10,2 V

Munição apresentando excelente expansão do projétil e o máximo
em poder de parada (stopping power). Ótimo para arma com canos
curtos.

.40 S&W

Expansivo Ponta
Oca Gold EXPO 155 364 665 10,2 Excelente expansão e poder de parada.

.45 Auto

Expansivo Ponta
Oca +P Gold EXPO 185 345 712 12,7 Excelente expansão e poder de parada.

9mm Luger

Expansivo Ponta
Oca +P+ Gold EXPO 115 405 610 10,2 Excelente expansão e poder de parada.
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Velocidade (V) e Energia (E) à distância de 4,6 metros.

Projétil Balística

Tipo Cód.
Peso

(gr)

V

(m/s)

E

joule

 Provete

     cm

Utilização Recomendada

.25 Auto

Encamisado Total
Ogival ETOG 50 232 87 5,1 Para arma de pequenas dimensões e fácil porte dissimulado.

.32 Auto

Encamisado Total
Ogival ETOG 71 276 175 10,2 Para armas de pequenas dimensões e fácil porte dissimulado.

Expansivo Ponta
Oca EXPO 71 276 175 10,2 Projétil expansivo, com o mesmo nível de pressão que o ETOG

convencional.

.380 Auto

Chumbo Ogival
Treina CHOG 95 288 256 9,5 Uso exclusivo em treinamento.

Encamisado Total
Ogival +P Silver
Point

ETOG 95 308 293 9,5 Grande penetração contra alvos barricados.

Expansivo Ponta
Oca EXPO 95 288 256 9,5

Munição com projétil expansivo mas com o mesmo nível de
pressão que o ETOG convencional, podendo, portanto, ser
utilizado em qualquer arma de boa fabricação e em condições
adequadas de manutenção.

Expansivo Ponta
Oca +P Silver Point EXPO 95 308 293 9,5 Opção com projétil de boa penetração e expansão. A versão +P

é mais potente do que a convencional.

Encamisado Total
Ogival ETOG 95 288 256 9,5 Munição com projétil tradicional encamisado e destinado a uso

geral.

.40 S&W

Chumbo Ponta
Plana Treina CHPP 160 355 653 10,2 Treinamento e adaptação de atiradores não acostumados ao

calibre.

Encamisado Total
Ponta Plana ETPP 180 300 524 10,2 Grande penetração em alvos barricados.

Chumbo Semi
Canto Vivo CSCV 160 355 653 10,2 Alta precisão e baixo desgaste do cano. Destinado

especificamente para competições na modalidade de Tiro Prático

Frangível - 125 360 525 10,2
Projétil destinado a romper-se facilmente ao impacto com uma
superfície dura, reduzindo ao máximo a possibilidade de
ricochete.

.45 Auto

Chumbo Semi
Canto Vivo CSCV 200 290 545 12,7

Treinamento e adaptação de atiradores. Para perfeito
funcionamento em alguns tipos de arma, pode haver
necessidade de adaptação da rampa de alimentação.

Encamisado Total
Ogival ETOG 230 253 477 12,7 Projétil de boa penetração para o uso das forças armadas

policiais.



Projétil Balística

Tipo Cód.
Peso

(gr)

V

(m/s)

E

joule

Provete

cm

Utilização Recomendada

9mm Luger

Chumbo Ogival
Treina CHOG 124 332 443 10,2

Munição destinada a treinamento, inclusive com
submetralhadoras, pois é carregado com nível de pressão que
permite tanto o tiro semi-automático quanto automático.

Encamisado Total
Ogival ETOG 124 332 443 10,2

Projétil de uso militar com grande penetração e permitindo o
funcionamento perfeito de qualquer tipo de arma semi ou
totalmente automática.

Expansivo Ponta
Oca EXPO 115 349 455 10,2 Projétil expansivo com excelentes características balísticas para

uso policial.

Expansivo Ponta
Plana (Flat) EXPP 95 405 506 10,2 Projétil expansivo de alto impacto.

Encamisado Total
Ogival ETOG 115 343 440 10,2 Projétil de grande penetração que funciona com perfeição em

qualquer tipo de arma semi ou totalmente automática.

Encamisado Total
Ponta Plana
Subsônico

ETPP 147 300 428 10,2 Destinadas a armas equipadas com silenciadores.

Frangível - 100 370 443 10,2
Projétil destinado a romper-se facilmente ao impacto com uma
superfície dura, reduzindo ao máximo a possibilidade de
ricochete.

Velocidade (V) e Energia (E) à distância de 4,6 metros.

MUNIÇÕES PARA REVÓLVERES

As munições para revólveres são destinadas à defesa, caça e esporte. Elas são as mais utilizadas pelo público

civil para defesa pessoal, embora seu uso seja também tradicional no meio policial.

O consumidor civil pode adquirir munições desde o calibre .32 S&W até o .38 SPL. Para o uso policial, destacam-

se o .38 SPL, .357 Magnum e .44 Magnum.

O Calibre .38 Treina, reduz a necessidade de se manter um processo de recarga de munições de alto custo fixo e,

por isso, é bastante utilizado no treinamento de profissionais de segurança pública e privada.

As munições chamadas +P (maior pressão) ou +P+ (pressão ainda maior) desenvolvem pressões de disparo

acima das normais, devendo ser utilizadas em armas de projeto e fabricação modernos e apropriados para a elas

resistir por ocasião do tiro.



TABELA BALÍSTICA

V – Provete Ventilado. Velocidade (V) e Energia (E) à distância de 4,6 metros.

Projétil Balística

Tipo Cód.
Peso

(gr)

V

(m/s)

E

joule

 Provete

   cm

Utilização Recomendada

.32 S&W

Chumbo Ogival CHOG 85 213 125 9,9 Para arma de pequenas dimensões e fácil porte dissimulado.

Festim - - - - - Utilizada para dar “partida” em competições de atletismo,
espetáculos teatrais, cênicos ou similares.

.32 S&W L

Chumbo Ogival CHOG 98 213 144 10,2 V

Expansivo Ponta Oca EXPO 98 235 175 10,2 V

Expansivo Ponta Oca
Silver Point EXPO 98 258 211 10,2 V

Para arma de pequenas dimensões e fácil porte dissimulado.
Para defesa, utilizar a versão Silver Point.

Chumbo Canto Vivo CHCV 98 224 159 13,5 Utilizada em competições de tiro ao alvo.

.38 SPL

Chumbo Ogival
Treina CHOG 125 229 213 10,2 V Uso exclusivo em treinamento.

Chumbo Ogival CHOG 158 229 268 10,2 V
Munição tradicional para o uso policial, mas hoje já
tecnicamente superado. Sugerimos utilizá-lo somente para
treinamento.

Chumbo Ogival Curto CHOG 125 207 174 10,2 V
Pode ser utilizada como opção em revólveres .38 SPL.
Apresenta menor energia, recuo e estampido em relação à
munição .38 SPL CHOG convencional.

Chumbo Canto Vivo CHCV 148 244 285 19,5 Competições de tiro ao alvo.

Expansivo Ponta Oca EXPO 158 245 307 10,2 V

Munição com poder de parada superior ao de chumbo ogival
tradicional, desenvolvendo pressão que permite sua utilização
em qualquer arma no calibre, desde que de boa fabricação e
em boas condições de manutenção.

Expansivo Ponta Oca
+P EXPO 158 268 368 10,2 V Munição com poder de parada superior ao EXPO de 158

“grains” convencional.

Expansivo Ponta Oca
+P+ Silver Point EXPO 125 305 377 10,2 V Munição com expansão superior ao EXPO +P de 158 “grains”.

Ótimo para armas com canos curtos.

Encamisado Total
Ponta Plana +P
Silver Point

ETPP 125 287 334 10,2 V

Face à sua alta penetração são destinados a serem utilizados
contra alvos dentro de veículos ou protegidos por qualquer
outro tipo de barricada. Embora encamisado, possui ponta
plana o que permite sua utilização segura em armas longas
com carregadores tubulares (Puma e similares).

Festim - - - - - Utilizada para dar “partida” em competições de atletismo,
espetáculos teatrais, cênicos ou similares.

.357 Magnum

Chumbo Semi Canto
Vivo Treina CSCV 158 372 710 10,2 V Munição ideal para treinamento e adaptação dos usuários ao

respeitável recuo do calibre.

Expansivo Ponta Oca EXPO 158 372 710 10,2 V Opção com excelente expansão, penetração e poder de
parada.

Expansivo Ponta
Plana EXPP 158 372 710 10,2 V Penetração superior ao tipo EXPO, oferecendo boa expansão.



Projétil Balística

Tipo Cód.
Peso

(gr)

V

(m/s)

E

joule

 Provete

   cm

Utilização Recomendada

.44 Magnum

Expansivo Ponta
Plana EXPP 240 357 991 10,2 V Caça de animais de pêlo.

.44-40 Winchester

‘Chumbo Ponta
Plana CHPP 200 358 833 61 Caça de animais de pêlo. Uso nas carabinas Puma e de outros

fabricantes adequadas para o calibre.

.454 Casull

Expansivo Ponta
Plana EXPP 260 548 2.530 19

Encamisado Total
Ponta Plana ETPP 260 548 2.530 19

Expansivo Ponta
Plana EXPP 240 540 2.267 19

Caça de animais de pêlo de grande porte.

.500 S&W

Expansivo Ponta
Plana EXPP 400 490 3.113 25,4

Expansivo Ponta
Plana EXPP 325 549 3.174 25,4

Caça de animais de pêlo de grande porte.

V – Provete Ventilado. Velocidade (V) e Energia (E) à distância de 4,6 metros.

 MUNIÇÃO ORIGINAL

Com o objetivo de proteger seus clientes de falsificações e fraudes, a CBC criou o blíster, uma

embalagem inviolável contendo 10 munições. Todas munições para pistolas e revólveres CBC são

caracterizadas por possuírem espoleta com cápsula fabricada em latão na cor dourada; e na qual é

estampada, em baixo-relevo, a letra “V”, com exceção dos calibres .357 Magnum, .454 Casull e .500

S&W cuja letra gravada é “C”, permitindo assim a identificação fácil e rápida das munições originais

de fábrica. Comprando o blíster CBC e verificando a gravação da espoleta, o consumidor pode ter

certeza de estar adquirindo munições originais de fábrica.

Obs: apenas as munições de uso permitido vendidas no comércio especializado são embaladas em blíster. As

munições de uso permitido e restrito fornecidas às instituições policiais, empresas de segurança, clubes e

federações de tiro são embaladas em caixetas de papelão com 50 unidades.



INFORMAÇÕES GERAIS

As munições constantes neste Informativo Técnico, quando de seu uso permitido, poderão ser adquiridas nas

lojas especializadas do segmento. Aquelas de calibre restrito, somente poderão ser adquiridas através de Clubes

e Federações de tiro, por atiradores devidamente registrados no SFPC de sua residência, ou por policiais federais

e militares através de anexo, de acordo com o R105.

 RECOMENDAÇÕES DE USO E SEGURANÇA

- A CBC não se responsabiliza pelo uso incorreto dessas munições, bem como de munições recarregadas

utilizando estojos CBC.

- A venda de munição recarregada é proibida pelo Decreto 3665/00, Portaria Ministerial nº 1024/97 e Lei

10.826/03.

- Antes de municiar sua arma, certifique-se que o cano esteja desobstruído.

- Se a arma falhar, mantenha o cano apontado para local seguro, aguarde 30 segundos, descarregue

cuidadosamente, evitando se expor à culatra da arma.

- Mantenha armas e munições guardadas separadamente e fora do alcance de crianças e pessoas não

habilitadas.

- Durante a prática do tiro, use sempre protetor auricular e óculos de segurança.

- Não tome bebidas alcoólicas antes ou durante o tiro.

- Nunca atire em água, rocha ou qualquer superfície nas quais os projéteis possam ricochetear.

- Para que a munição não seja inutilizada, evite a contaminação da espoleta e/ou pólvora. Assim, não utilizar

óleo lubrificante em excesso e jamais lubrifique o tambor do revólver ou o carregador da pistola quando estes

já estiverem municiados.

- Mantenha as munições sempre protegidas da variação de temperatura e umidade. Utilize-as em até 6 meses

após a data da compra.



Quaisquer informações sobre o desempenho deste

produto poderão ser fornecidas pela Central de

Atendimento ao Consumidor CBC.

Tel.: +11 2139 8300

Fax: +11 2139 8340

e-mail:  marketing@cbc.com.br

Companhia Brasileira
de Cartuchos
Av. Humberto de Campos 3220
09426-000 Ribeirão Pires SP
www.cbc.com.br


