
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com a missão de atender, com o máximo de eficiência, as missões de operação e treinamento 
das Polícias brasileiras, a CBC atua em parceria com as instituições de Segurança Pública, 
desenvolvendo produtos de alta performance para seu uso: a linha Police Defense CBC. 
 

É com esse compromisso, que a CBC lança a nova munição Copper Bullet Tactical, que traz 
todas as vantagens e a versatilidade do projétil monobloco de cobre, aliada à maior velocidade e 
energia, resultando em maior poder de parada (stopping power).  
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
A nova geração das munições Copper Bullet adotou uma solução 
inovadora para potencializar sua eficácia: seus projéteis são totalmente 
de cobre e possuem uma camada especial em sua superfície externa. 
Devido a propriedades lubrificantes, o estanho garante menor atrito do 
projétil no raiamento do cano da arma, possibilitando à Copper Bullet 
Tactical CBC maior velocidade e energia.  
 

As características da nova Copper Bullet Tactical garantem grande 
expansão sem transfixação, permitindo, assim, que toda a energia 
balística gerada seja transmitida para o alvo.  
A tabela a seguir apresenta dados comparativos: 

 

Copper Bullet 
NOVA 

Copper Bullet 
TACTICAL Munição 

Velocidade 
(m/s) 

Energia  
(joules) 

Velocidade 
(m/s) 

Energia  
(joules) 

9 mm Luger +P+ 405 492 430 555 
.40 S&W      363 555 385 624 

.45 Auto +P 335 600 345 636 
 

Velocidade e Energia medidas à distância de 4,6 metros. 
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Novas Munições Copper Bullet TTaaccttiiccaall  CBC 
O melhor em stopping power, mesmo em disparos indiretos. 
 

Projétil totalmente 
de cobre 

Camada especial 
de estanho 

Estojo de latão 

Munição Copper Bullet Tactical com  
detalhe do projétil em corte. 



Cada vez mais, a Segurança Pública exige produtos desenvolvidos com fins específicos e que 
atendam às necessidades e características próprias do nosso país. Os projéteis da Copper Bullet 
Tactical CBC possuem algumas características técnicas que os tornam únicos em sua classe.  
 
Entre essas características, podemos destacar: 
 

• Ótima precisão dos disparos;  

• Alta uniformidade no desempenho; 

• Retenção de 100% de sua massa (peso) quando do impacto com o alvo, não existindo a 
possibilidade da separação da camisa do núcleo ou da fragmentação do projétil. Com a retenção 
de 100% da sua massa, os projéteis possuem capacidade de penetração no alvo sempre superior 
a qualquer outro projétil expansivo e apresentam, também, sempre grande uniformidade balística;  

• Excelente expansão quando do impacto (formação do “cogumelo”), garantindo grande 
choque traumático, completa e total transferência de sua energia ao alvo e mínima possibilidade 
de transfixação, isto é, excelente poder de parada (stopping power);  

• Manutenção de trajetória retilínea mesmo após transfixação de alvos rígidos. 

• Embora possua projétil ponta oca, a Munição Copper Bullet Tactical possui grande 
capacidade de penetração nos materiais de “barricadas”, pelo fato de seu projétil ser monobloco 
de cobre. Essa capacidade de penetração é equivalente àquela dos projéteis totalmente 
encamisados, de uso recomendado e consagrado na perfuração de chapas de aço (como as 
existentes em veículos), portas, vidros, etc.  
 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Embora as gravações nas bases dos estojos (culotes) sejam, nos mesmos calibres, idênticas às 
de outros tipos de munição, as munições Copper Bullet Tactical CBC podem ser facilmente 
identificadas por: 
• estojo de latão; 
• projétil: totalmente de cobre coberto por uma camada de estanho, formato “ponta oca” e 
ausência de chumbo. 
 
 
 
 

BALÍSTICA 
 
As munições Copper Bullet Tactical CBC são comercializadas exclusivamente para as forças 
policiais e fornecidas embaladas em caixetas com 50 (cinquenta) unidades. Estão disponíveis nos 
calibres 9 mm Luger, .40 S&W e .45 Auto, todos destinados a pistolas semi-automáticas e 
preferidos pelos policiais por sua alta performance, rapidez de tiro e capacidade de municiamento.  
 
 

Projétil Velocidade na 
boca Energia na boca 

Peso Calibre 
Tipo gramas grains m/s pés/seg joules lb-pé 

Provete 
(polegadas)

9 mm Luger 
+P+ 6,00 92,6 430 1.411 555 409 4” 

.40 S&W     8,42 130,0 385 1.263 624 460 4” 

.45 Auto +P 

CXPO 

10,69 165,0 345 1.132 636 469 5” 
 
CXPO = Cobre Expansivo Ponta Oca. Velocidade e Energia medidas à distância de 4,6 metros. 
 
 
 

 



 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
 
Os projéteis das munições Copper Bullet Tactical são fabricados em cobre puro 
com uma camada especial de estanho e com ponta oca de dimensões e formato 
especialmente projetados. Suas massas, velocidades e energias foram 
determinadas para garantir sua excepcional e perfeita expansão, grande capacidade 
de penetração no alvo e manutenção de trajetória após transfixação de alvos 
rígidos. Sua constituição monobloco em cobre, material mais resistente do que o 
chumbo, é responsável por suas características balísticas perfurantes 
semelhantes àquelas dos projéteis totalmente encamisados permitindo que eles 
sejam eficientemente utilizados contra alvos barricados.  
 
As munições Copper Bullet Tactical CBC têm excelente desempenho quando submetidas ao 
Protocolo do FBI (Federal Bureau of Investigation) dos EUA, com suas rígidas especificações de 
eficiência balística contra alvos vestidos com roupas de inverno ou posicionados atrás de portas 
de madeira, gesso, vidro de parabrisas e até chapas duplas de aço (simulando porta de veículo). 
 
As mais renomadas instituições policiais no mundo estão desenvolvendo protocolos próprios, que 
somente podem ser atendidos com munições com características da Copper Bullet Tactical. 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Protocolo do FBI 
 

No intuito de oferecer aos seus agentes o que há de melhor em termos de munição, o FBI, 
mundialmente conhecida e respeitada agência policial dos EUA, estabeleceu regras rígidas às quais os 
projéteis dos cartuchos a serem utilizados em serviço devam ser submetidos e aprovados e que 
ficaram conhecidas por “Protocolo FBI”. Apresentamos um resumo dos testes exigidos pelo protocolo: 

 Disparo em Gelatina Balística sem cobertura; 
 Disparo em Gelatina Balística coberta com tecido grosso simulando agasalho de inverno; 
 Disparo em Gelatina Balística coberta com tecido leve através de 2 chapas de aço;  
 Disparo em Gelatina Balística coberta com tecido leve através de 2 chapas de gesso; 
 Disparo em Gelatina Balística coberta com tecido leve através de compensado de madeira; 
 Disparo em Gelatina Balística através de parabrisa de automóvel em ângulo de 45º; 
 Disparo em Gelatina Balística coberta com tecido leve à distância de 20 jardas (18,29 metros); 
   Disparo em gelatina coberta com tecido leve através de parabrisa de veículo em ângulo de 45º à 

distância de 20 jardas (18,29 metros). 

Estes são alguns dos testes exigidos pelo protocolo do FBI, que são reproduzidos no Laboratório 
Balístico da CBC. 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 mundo: 

Teste em chapa de aço Teste em compensado de madeira Teste em vidro de automóvel 

Detalhe do projétil em 
corte -  Copper Bullet 

Tactical CBC



Os resultados dos testes do protoloco do FBI, reproduzidos no Laboratório Balístico próprio e 
exclusivo da CBC comprovam que a nova Copper Bullet Tactical CBC:  
• são capazes de reter sua massa original em todos os testes realizados; 
• que sua expansão é maior nos materiais não rígidos e menor nos rígidos, permitindo 
desenvolver maior poder de parada nos primeiros e maior penetração nos segundos; 
• que a penetração está intimamente ligada à expansão dos projéteis, isto é, quanto menor a 
expansão, maior a penetração. 

 

 

 
 

EXPO – Expansivo Ponta Oca. V – Provete Ventilado. Velocidade e Energia medidas à distância de 4,6 metros. 
 

 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO E SEGURANÇA 
 

• As munições Copper Bullet Tactical CBC são fabricadas de acordo com as normas 
internacionais e em conformidade com a especificação técnica do calibre. Devem ser utilizadas em 
armas em boas condições de uso e compatíveis com a munição. Em caso de dúvida, consulte o 
fabricante da arma. 
• A CBC não se responsabiliza pelo uso incorreto desta munição, bem como de munições 
recarregadas utilizando estojos CBC. 
• As munições originais CBC para armas curtas (pistolas e revólveres) são identificáveis pelo 
símbolo “V” gravado nas espoletas, sendo que estas possuem a cor natural do latão. 
• A venda de munição recarregada é proibida pelo Decreto 3665/00 (R105) do Exército Brasileiro. 
• 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. 
• 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 da pólvora. 
Assim, não utilize 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.  
• Mantenha armas e munições guardadas separadamente e fora do alcance de crianças e 
pessoas não habilitadas. 
 
 
 
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 
www.cbc.com.br 

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

A munição Copper Bullet Tactical, lançamento da CBC, garante alta precisão, maior transferência 
de energia para alvo, com 100% da manutenção de massa do projétil, transfixando sem perder a 

trajetória, todos os anteparos previstos pelas especificações internacionais. 

Gelatina Balística 
Tecidos 

leves Aço 

Parabrisa  
automóvel Tecidos 

pesados 

Gesso 

Compensado 
madeira


