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1. OBJETIVO DO MANUAL
Este manual foi desenvolvido com o objetivo de compartilharmos com nossos Clientes
informações sobre o processo de fabricação, controles de qualidade, recomendações para uso
seguro, adequado armazenamento e descarte das Pólvoras CBC.

2. INTRODUÇÃO

2.1. Sobre a CBC
CBC, Empresa Estratégica de Defesa fundada em 1926, possui um completo portfólio de
produtos desenvolvidos com tecnologia própria. Atuando também nos segmentos de segurança,
esporte e lazer, a CBC tem o compromisso de oferecer ao consumidor brasileiro cartuchos,
munições, componentes e armas com padrão internacional de qualidade e desempenho.
Todo o conhecimento da CBC, com seus mais de 90 anos de história, é aplicado no
desenvolvimento e fabricação de seus produtos com domínio tecnológico de toda cadeia
produtiva, resultando em constante capacidade de mobilização, para defesa da Soberania
Nacional.
A CBC possui fabricação totalmente integrada, produzindo seus principais insumos críticos,
como pólvoras propelentes e misturas iniciadoras. A empresa é pioneira em seu segmento de
atuação na fabricação com sistema Lean Manufacturing (manufatura enxuta) e é certificada
pelas normas de qualidade ISO 9000.

A alta qualidade dos produtos da CBC é reconhecida internacionalmente. O
Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis e um dos
maiores fornecedores para países da OTAN. A confiabilidade de seus produtos
é atestada por 130 países, nos 5 continentes.
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2.2. Pólvoras CBC
A CBC iniciou a fabricação de pólvoras base simples na sua unidade de
Ribeirão Pires no ano de 1985. Há mais de 30 anos vem desenvolvendo
e aprimorando técnicas de controle e produção, resultando em
produtos de altíssima qualidade, que atendem às mais rígidas
especificações de qualidade e desempenho.
O processo de fabricação das pólvoras CBC por extrusão contínua é
pioneiro no mundo, sendo os equipamentos e processos de produção
projetados pela própria CBC.
As pólvoras CBC são homologadas por órgãos nacionais e internacionais, como as Forças
Armadas brasileiras e a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
As pólvoras produzidas pela CBC, assim como todas as matérias-primas que a compõem
(nitrocelulose, estabilizantes, moderadores de pressão, entre outras), são analisadas em um
moderno e equipado laboratório, por um grupo de colaboradores altamente qualificados em
técnicas de avaliação reconhecidas internacionalmente.
As análises das pólvoras durante todo processo fabril e também do produto final, qualificam o
produto CBC dentro das mais rigorosas especificações químicas, físicas e de estabilidade do
material.
Dentre os ensaios realizados no Laboratório de Propelentes CBC, o que é determinante para a
validade da pólvora é o de estabilidade química, , que consiste em determinar quimicamente, o
decréscimo do estabilizante contido no material, por meio de aquecimento da pólvora a 65,5°C
durante um período pré-determinado de teste.
Adicionalmente, também seguindo norma utilizada nacionalmente pelas Forças Armadas e
internacionalmente pelos maiores fabricantes de pólvora no mundo, a CBC realiza ensaio de
micro calorimetria, que consiste em determinar fisicamente, qual a energia liberada da pólvora
através do aquecimento da mesma a 85 °C durante um período pré-determinado de teste.
Resultados satisfatórios desses testes asseguram que o propelente é suficientemente estável
durante 10 anos, considerando as condições recomendadas de armazenagem.
Os lotes de pólvora fabricados são avaliados e certificados balisticamente por meio de ensaios
efetuados segundo as Normas Internacionais da OTAN, Mil Standards, SAAMI e CIP, conforme o
tipo e emprego do lote em análise.
Estes ensaios seguem estritamente os padrões estabelecidos utilizando provetes e transdutores
piezoelétricos aferidos com munição de referência certificada, determinando-se a energia do
projétil, pressões desenvolvidas na câmara do provete e tempo de ação da munição. Os testes
são efetuados em condições extremas de temperatura após a munição carregada com o lote de
pólvora em teste ser acondicionada em equipamentos calibrados. Com a execução destes testes
podemos garantir a performance dos lotes de pólvora fabricados, assim como a repetibilidade
dos mesmos quanto à carga de projeção indicada em nossos informativos técnicos.
Todo lote de pólvora de base simples fabricado pela CBC, possui um testemunho (amostra do
lote produzido) o qual é armazenado dentro dos nossos Paióis. Neste testemunho são realizadas
análises periódicas de estabilidade química, para a identificação da quantidade de estabilizante
ao longo dos anos.
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3. PROCESSO DE FABRICAÇÃO
A fabricação das pólvoras CBC possui um rigoroso monitoramento
das etapas do processo produtivo e conta também com retiradas
periódicas de amostras para análise no Laboratório de
Propelentes CBC, equipado com equipamentos calibrados e de
alta performance.

3.1. Etapas do Processo de Fabricação:
Homogeneização

Adição de água na nitrocelulose.

Centrifugação

Retirada da água incorporada na nitrocelulose e adição do álcool etílico
hidratado (alcoolização).

Dosagem

Dosagem automática de nitrocelulose alcoolizada e aditivo anti chama nas
extrusoras.

Extrusão
Gelatinização

Formação da massa gelatinizada pela adição de solvente com estabilizante na
nitrocelulose alcoolizada.

Granulagem

Formação dos grãos de pólvora através de um sistema de corte automático no
final do processo de extrusão (corte dos fios).

Extração de solventes

Extração dos solventes através ar quente.

Tratamento Supercial

Tratamento da pólvora em meio aquoso com moderador de pressão
(retardantes) para ajuste da vivacidade da pólvora.

Secagem

Extração da água residual incorporada na pólvora através da adição de ar.

Grafitamento

Lubrificação dos grãos de pólvora obtido pela adição de grafite.

Peneiramento

Seleção dos grãos de pólvora conforme especificação do processo.

Pesagem/Embalagem

Pesagem e embalagem da pólvora.

Equipamentos para fabricação das Pólvoras CBC.
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3.2. Monitoramento de Processo de Fabricação:
Cada tipo de pólvora fabricada na CBC possui uma especificação e parâmetros de controle
individuais, tais como:
•

Matriz utilizada (fieira de extrusão);

•

Velocidade do cortador (para definição do comprimento do grão);

•

Diâmetro da agulha (para pólvoras perfuradas);

•

Volume do solvente;

•

Rotação do fuso da extrusora;

•

Número de facas do cortador.

Os valores especificados são inseridos em equipamentos de controle (IHM) que mostram em
tempo real os resultados obtidos no processo, os quais
são monitorados por operadores químicos qualificados.

Em etapas do processo como centrifugação, extração de
solventes e secagem final, são coletadas amostras do
material e enviadas para análise no Laboratório de
Propelentes CBC.
Controles automatizados do
processo de fabricação.
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4. QUALIDADE
As pólvoras CBC passam por um rigoroso critério de avaliação de qualidade, por meio de análises
de estabilidade química durante sua fabricação e exames periódicos que têm por finalidade
determinar o estado de conservação das pólvoras.

4.1. Análises de Recebimento
Toda a matéria-prima utilizada no processo de fabricação é analisada conforme metodologia
que seguem as normas do Exército Brasileiro (NEB) e as Normas internacionais MIL-STD e OTAN.
A nitrocelulose utilizada no processo de produção é fornecida por empresas reconhecidas
internacionalmente no segmento de explosivos.
Os métodos de análises químicas realizadas pelo Laboratório de Propelentes CBC simulam
exatamente o comportamento da nitrocelulose no processo de fabricação de pólvoras. A boa
nitração da nitrocelulose garante uma perfeita gelatinização, proporcionando um processo
produtivo contínuo e uniforme e garantindo uma boa qualidade de estabilidade química da
pólvora.
Análises requeridas da nitrocelulose e seus objetivos:

BJM a 132°C

Verificar a estabilidade química.

Retenção de líquidos

Verificar a absorção de líquidos correspondente no processo de alcoolização.

Finura das fibras

Verificar o corte uniforme das fibras.

Teor de nitrogênio

Verificar a nitração das fibras, pois no processo fabril da gelatinização é
necessário que essas fibras se mantenham na massa produzida em forma de
fibras vivas.

Viscosidade

Verificar a “espessura” da nitrocelulose a fim de obter uma massa ideal no
processo de extrusão e corte da pólvora.

Solubilidade éter
álcool

Verificar o teor de nitração.

Solubilidade em
álcool

Verificar presença de fibras com teor de nitrogênio abaixo no especificado.

Insolúveis em
acetona

Verificar presença de grumos ou aglomerados de impurezas mecânicas.

Temperatura de
explosão

Verificar a temperatura de explosão do material.

Na etapa da homogeneização da pólvora são retiradas amostras e submetidas a testes balísticos
para verificação do enquadramento dos resultados de velocidade e pressão especificados.
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4.2. Análise de Processo e Liberação
Após resultados satisfatórios de acompanhamento do processo, uma amostra testemunho é
enviada para o Laboratório de Propelentes CBC e analisados nos seguintes parâmetros:

Propriedades Químicas
ENSAIO

METODOOGIA

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA

Agilent – OpenLab

UMIDADE

MIL-STD 650

CROMATOGRAFIA GASOSA

Agilent – OpenLab

CINZAS TOTAIS

MIL-STD 650

Cromatografia Líquida: análise que quantifica o estabilizante, moderadores de pressão e
plastificantes contidos na pólvora.
Umidade: análise que indica a porcentagem final da umidade da pólvora dentro dos parâmetros.
Cromatografia Gasosa: análise que quantifica os solventes residuais, utilizados na fabricação.
Cinzas totais: análise que nos indica a porcentagem de resíduos após a queima total da pólvora.

Propriedades Físicas
ENSAIO

METODOOGIA

DENSIDADE GRAVIMÉTRICA

Norma Alemã L1376600

CALOR DE EXPLOSÃO

Norma Alemã L1376600

TEMPERATURA DE EXPLOSÃO

AB Bofors

FORMA E DIMENSÃO

MIL-P-270ª

Densidade Gravimétrica: análise que verifica a quantidade máxima de peso de pólvora em 1
litro.
Calor de Explosão: análise que indica quantas calorias é liberada por grama de pólvora.
Temperatura de Explosão: Análise que verifica a temperatura máxima de explosão.
Forma e Dimensão: Análise que verifica a geometria do grão e uniformidade.

Estabilidade
ENSAIO

METODOOGIA

BERGMANN-JUNK-MAYRHOFER

NEB/T M-230

TESTE DE METIL VIOLETA

NEB/T M-231

TESTE DE ARMAZENAMENTO

NEB/T M-232

BJM: Análise que verifica a quantidade de gases nitrosos por volume (mlNO/g)
Metil Violeta: Análise visual que indica o tempo de vapores emitidos da pólvora.
Armazenamento: Análise que avalia qualitativamente a estabilidade química das pólvoras.
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Envelhecimento Artificial (Shelf Life)
ENSAIO

METODOOGIA

AOP-48 2º EDIÇÃO

NATO-03 AOP-48 ED2

MICROCALORIMETRIA

STANAG 4582

AOP – 48 2º Edição: Análise de envelhecimento artificial, que nos indica o decréscimo do
estabilizante no decorrer do tempo de 10 anos.
Microcaloria: Análise que revela a quantidade de energia liberada durante a decomposição da
pólvora, ou seja, envelhecimento real do propelente.

Os lotes testemunho de pólvoras armazenados são analisados periodicamente,
verificando-se a estabilidade do produto até que complete 10 anos de fabricação
(prazo de validade).

5. CONDIÇÕES RECOMENDADAS PARA ARMAZENAMENTO
▪

TEMPERATURA: 21 ± 2ºC

▪

UMIDADE RELATIVA DO AR: 55 a 65%.

▪

Prazo de Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, desde que mantido lacrado
em sua embalagem original e armazenado em local adequado e nas condições ideais
de temperatura e umidade acima informadas.

▪

Após aberta a embalagem e conservada dentro dos padrões de armazenamento,
recomenda-se o uso do produto em 6 meses.

▪

Estocagem por longos períodos a temperaturas e umidades em desacordo com as
especificações acelera a decomposição do material.

▪

O armazenamento deve ser realizado de modo que os lotes mais antigos de um
mesmo tipo de pólvora sejam utilizados em primeiro lugar.

▪

Não armazenar pólvoras propelentes químicas base simples junto com solventes,
líquidos inflamáveis, materiais oxidantes.

▪

Mantenha fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas.

▪

Pólvoras propelentes químicas base simples podem reagir com ácidos, álcalis, aminas,
agentes oxidantes e não devem ser armazenadas perto desses materiais.
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▪

Evitar exposição à luz do sol ou luzes artificiais ultravioletas (razão dos frascos
serem opacos).

▪

Não manter armazenadas as pólvoras vencidas, deterioradas, em adiantado estado de
decomposição ou pólvoras provenientes de varredura (pólvora derramada e
recolhida).

▪

Após o frasco ser aberto, checar regularmente pólvoras armazenadas por longos
períodos quanto à decomposição.

▪

No local de armazenamento é PROIBIDO FUMAR e é PROIBIDA A ENTRADA de pessoas
portando cigarros, fósforos, isqueiros, materiais inflamáveis ou capazes de produzir
faísca.

▪

O armazenamento de pólvoras nas áreas de trabalho e/ou entrepostos, conforme
legislação brasileira atualmente em vigor, devem ser feitos em recipientes de parede de
baixa resistência e a altura da coluna de pólvora no interior desses recipientes não
devem ser superiores a 30 (trinta) centímetros. Nunca confine pólvora.

▪

Devido à composição do produto, das condições de estocagem, de armazenamento e
do tempo de fabricação, a pólvora poderá se degradar apresentando os seguintes
indícios de decomposição: aderência de seus grãos; odor de vapores nitrosos;
modificação da cor e aparecimento de manchas; formação de gotículas oleosas nos
grãos das pólvoras; frasco estufado e formação de fumos de coloração esverdeada ou
alaranjada.

▪

Caso se evidencie qualquer uma das características acima descritas, o produto deve ser
imerso em água (colocar água dentro do frasco de pólvora). Entrar em contato
imediatamente com o fabricante, obtendo as devidas instruções para descarte seguro
do material.

▪

Em função do prazo de validade e/ou de condições inadequadas de estocagem, as
pólvoras estão sujeitas a se degradarem. Essa reação gera calor (exotérmica) e pode, em
condições raras e específicas atingir temperatura suficientemente alta para causar sua
combustão espontânea.

▪

Veja informações adicionais na seção a seguir (INFLUÊNCIA DE UMIDADE E
TEMPERATURA).

6. INFLUÊNCIA DE UMIDADE E TEMPERATURA
As pólvoras estão sujeitas a um processo de decomposição que é acelerado por influência do
calor, da umidade e da luz. Os produtos da decomposição, em presença da umidade, formam
ácidos de outros compostos que aceleram a deterioração da pólvora. Esta decomposição pode
provocar combustão espontânea sendo, portanto, totalmente desaconselhável e
potencialmente perigoso o armazenamento de propelentes nessas condições.
A pólvora nas condições acima pode se submeter a uma reação química, sem a participação
de reagentes externos, tais como o oxigênio. A reação pode ser iniciada por meios mecânicos
(impacto – sensibilidade ao impacto; fricção – sensibilidade ao atrito) pela ação do calor
(faíscas, chamas, objetos incandescentes) ou sem carga detonadora.
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ATENÇÃO, SÃO INDÍCIOS DE DECOMPOSIÇÃO DE PÓLVORA:
▪

ADERÊNCIA DE SEUS GRÃOS E DIMINUIÇÃO DA DUREZA;

▪

ODOR DE VAPORES NITROSOS;

▪

MODIFICAÇÃO DA COR E APARECIMENTO DE MANCHAS NAS PÓLVORAS;

▪

EXSUDAÇÃO, CARACTERIZADA PELA FORMAÇÃO DE GOTÍCULAS OLEOSAS NOS GRÃOS
DAS PÓLVORAS;

▪

FRASCO ESTUFADO;

▪

FORMAÇÃO DE FUMOS DE COLORAÇÃO ESVERDEADA OU ALARANJADA.

7. RECOMENDAÇÕES PARA MANUSEIO ADEQUADO E USO SEGURO
IMPORTANTE: Leia atentamente as instruções contidas no rótulo do produto antes de
utilizá-lo. A utilização incorreta pode resultar em graves lesões pessoais incluindo
MORTE ou avarias na arma, com a possibilidade de inutilização da mesma.
▪

Manusear com cuidado, em local ventilado.

▪

Não submeta o produto à abrasão / choque / impacto / fricção.

▪

Use sempre óculos de segurança e luvas como equipamentos de proteção individual
(EPI).

▪

Mantenha o produto afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes.

▪

Não fumar nas áreas onde a pólvora é manuseada e processada.

▪

Evitar o desenvolvimento de cargas de eletricidade estática.

▪

Não colocar o produto em contato com alimentos e não se alimentar enquanto estiver
manuseando pólvora.

▪

Prejudicial à saúde se inalado, em contato com a pele e se ingerido.

▪

Lavar as mãos com água e sabão após o uso e manuseio.

▪

Nunca utilize pólvora retirada de cartuchos antigos. Nunca misture pólvoras (tipos ou
lotes)

▪

Perigo de incêndio e pode, se confinada, provocar deslocamento de ar ou projeções.

▪

Risco de explosão em caso de incêndio.

▪

Em caso de incêndio: abandone a área.

▪

Em caso de incêndio, a pólvora possui oxigênio próprio e não apaga por abafamento ou
resfriamento. Não tente combater o fogo nessa situação.
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▪

Manter as áreas de manuseio e de trabalho sempre limpas. Recolher a pólvora
derramada utilizando somente equipamento anti-faiscante e de material condutivo,
como por exemplo vassoura de cerdas macias e condutiva, pá de borracha ou plástico
condutivo ou revestida com borracha ou plástico condutivo. Jamais utilizar aspirador
de pó para coletar pólvora.

▪

No caso da pólvora apresentar um dos seguintes sinais de degradação: Aderência de
seus grãos, Odor de vapores nitrosos, Modificação da cor e aparecimento de manchas,
Formação de gotículas oleosas nos grãos das pólvoras, Frasco estufado e Formação de
fumos de coloração alaranjada ou esverdeada, o produto deve ser imerso em água.
Entrar em contato imediatamente com o fabricante, obtendo as devidas instruções para
descarte seguro do material.

▪

Observe as recomendações para armazenamento e verifique com frequência seu
estoque de pólvoras de modo a identificar imediatamente qualquer sinal de início de
deterioração das mesmas.

▪

Devido à impossibilidade de exercermos qualquer controle sobre as condições de
estocagem, de manuseio, de carregamento ou de utilização das nossas pólvoras após
elas terem saído de fábrica, a CBC não dá garantia de qualquer espécie, sejam elas
declaradas ou subtendidas, limitadas ou totais e não assume qualquer responsabilidade
resultante de danos e perdas de qualquer natureza.

8. DESCARTE
▪

Descarte de embalagens: verificar se a embalagem de pólvora está vazia e livre de
resíduos antes de descartá-la. Não utilize a embalagem para acondicionar outros tipos
de pólvora ou outros materiais, ou para quaisquer outras finalidades.

▪

Pólvoras vencidas, em decomposição ou que não sejam mais utilizadas para a finalidade
de recarga devem ser imersas em água (colocar água dentro do frasco de pólvora).
Nestes casos, entrar em contato imediatamente com o fabricante, obtendo as devidas
instruções para descarte seguro do material.

Para outras informações ou em caso de dúvidas, entre em contato com a CBC:
Tel: +55 11 2139.8200
www.cbc.com.br
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