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MUNIÇÕES NTA - NON TOXIC AMMUNITION

Em permanente parceria com as instituições de Segurança Pública, a CBC desenvolve produtos com a missão de 
atender com eficácia suas necessidades de treinamento e operações. 

A Non Toxic Ammunition – NTA é resultado do constante investimento em pesquisas e de todo know-how da 
CBC no desenvolvimento e fabricação de munições, representando alto desenvolvimento tecnológico e visando à 
proteção da saúde e do meio ambiente.  A munição NTA CBC não gera gases ou resíduos tóxicos durante o tiro, pois 
possui projétil totalmente encapsulado, pólvora química sem fumaça e mistura iniciadora livre de metais pesados, 
protegendo a saúde do policial.  

A munição NTA CBC garante excelência no treinamento, pois mantêm as mesmas características do tiro real: 
mesmo recuo, excelente precisão e ausência de negas e falhas de funcionamento que são comuns nas munições 
recarregadas.

 Apresenta também excelente relação custo x benefício, possibilitando treinamento constante e proporcionam ainda 
a eliminação de um trabalho que sobrecarrega as corporações: a recarga.

As espoletas convencionais atuais contêm como princípio ativo estifinato de chumbo (sal de chumbo), que após 
a detonação liberam partículas sólidas extremamente pequenas, gases contendo óxido de chumbo e vapores de 
chumbo metálico, permanecendo no ar por longo tempo. O bário (nitrato de bário) é utilizado como oxidante na 
composição da mistura iniciadora (contida na espoleta), sendo também liberado para o ar sob a forma de partículas 
sólidas e gases. Já os projéteis, em geral, são fabricados integralmente de liga de chumbo ou, quando do tipo 
encamisado, possuem sua base de chumbo exposta à ação erosiva dos gases extremamente quentes originados 
na queima do propelente. De um modo geral e quando são utilizados projéteis totalmente de chumbo, 20% do metal 
encontrado no ar é proveniente da mistura iniciadora e 80% do próprio projétil. 

A intoxicação do ser humano ocorre por aspiração ou inalação desses elementos tóxicos. Outra forma é a ingestão 
direta de partículas aderidas às mãos: o simples manuseio de estojos deflagrados ou de projéteis de chumbo, fato 
bastante comum na prática de recarga de munição, já é fonte de contaminação. O chumbo causa uma intoxicação 
conhecida tecnicamente como saturnismo e particularmente perigosa por ser cumulativa, já que o metal é dificilmente 
eliminado pelo organismo.

GENERALIDADES
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Após a defl agração, o estojo da munição NTA mantém-se limpo, pois 
a mistura iniciadora contida na espoleta não contém metais pesados. 

Projétil totalmente Encapsulado: O núcleo é totalmente recoberto, impedindo o 
escape de gases da base do projétil durante o disparo.

Pólvora Química sem Fumaça: As modernas pólvoras químicas – de base simples 
ou dupla, não são consideradas poluentes nas quantidades com que são liberadas 
nos disparos.
Composição: (Centralite I ou Nitrocelulose, Nitroglicerina, DPA).

Mistura Iniciadora – Não Tóxica: Isenta de metais pesados – chumbo e bário.
Composição: (Diazodinitrofenol (DDNP), Tetrazeno, Nitrocelulose, Nitrato de Potássio, 
Alumínio em pó).

Veja no gráfi co abaixo, o comparativo de liberação de gases e partículas sólidas entre as espoletas convencionais e as 
espoletas NTA:

A munição NTA CBC exige procedimentos diferenciados em todas as etapas do processo produtivo, devido à 
composição química da espoleta isenta de chumbo e bário (lead and barium free), incluindo uma impermeabilização 
especial entre as junções do ‘estojo-projétil’ e ‘estojo-espoleta’, a fi m de impedir a entrada de umidade na munição 
e garantir a manutenção das propriedades da espoleta.

A munição NTA CBC não gera gases ou resíduos tóxicos durante o tiro, pois possui projétil totalmente encapsulado, 
pólvora química sem fumaça e mistura iniciadora livre de metais pesados.

Estojo NTA Estojo Convencional
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As munições constantes neste Informativo, são destinadas ao treinamento e comercializadas às instituições de 
Segurança Pública e Privada.

TABELA BALÍSTICA

Velocidade (V) e Energia (E), expressas em valores nominais, medidas na boca do cano e obtidas em provetes. 

Munição 
Calibre 

Projétil Balística 
Tipo Cód. Peso (gr) V (m/s) E joule Provete cm 

.38 SPL NTA - Encamisado Obturado 
Ponta Plana EOPP 158 230 271 10,2 V * 

.380 AUTO NTA ‐ Encamisado Obturado 
Ogival EOGG 95 290 259 9,5 

9 mm Luger NTA ‐ Encamisado Obturado 
Ogival EOGG 124 338 459 10,2 

.40 S&W NTA - Encamisado Obturado 
Ponta Plana EOPP 180 302 532 10,2 

  *Provete ventilado.

IDENTIFICAÇÃO

As munições NTA CBC podem ser facilmente identificadas pela gravação das siglas “CR” na espoleta e “NTA” 
no culote do estojo: 

Por meio de um sistema de identificação exclusivo e pioneiro no mundo, as munições NTA CBC podem ser 
rastreadas, o que proporciona às instituições maior confiabilidade e segurança no controle da utilização e de 
seus acervos de munição. 

Visando contribuir para a transformação da sociedade rumo ao desenvolvimento sutentável, a CBC 
criou um programa de utilização responsável de produtos, que consiste no recolhimento dos estojos 
das munições NTA para reciclagem.



www.cbc.com.br

Av. Humberto de Campos, 3220 
09426-900 - Ribeirão Pires / SP

Tel.: +11 2139 8300
Fax: +11 2139 8340

www.cbc.com.br

4

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM

Munições e cartuchos devem ser estocados em sua embalagem original da fábrica, em local adequado, ventilado e 
nas seguintes condições:
• Temperatura 25ºC, com oscilações 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.

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 mantê-los informados, fazendo-os entender que não devem mexer em armas, do que simplesmente 
escondê-las 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 contra rocha, água ou quaisquer superfícies nas quais os projéteis possam ricochetear. 
• Use somente munições e cartuchos de procedência confiável e do mesmo calibre de sua arma. 
• Tenha certeza de que o cano de suar arma 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. Para 
evitar acidentes, não se exponha à culatra. Espere 30 segundos e descarregue a arma com cuidado.
• Não modifique ou altere sua arma e teste-a regularmente. Troque a munição a cada seis meses para garantir o 
bom funcionamento. 
• Durante a prática do tiro, use sempre equipamentos de segurança, como óculos de proteção e protetores de 
ouvidos.
• Nunca utilize armas sob o efeito do álcool ou substâncias que prejudiquem sua capacidade motora e/ou de 
raciocínio.
• Evite a contaminação da mistura iniciadora e/ou pólvora do cartucho com óleos lubrificantes, pois a contaminação 
poderá inutilizar o cartucho. Não utilize óleo lubrificante em excesso, nem lubrifique a arma que já está municiada.


