QUANTO CUSTA ATIRAR NO BRASIL?
Escrito em 14/01/2020 por Jorge H. Ohf

Uma das perguntas que mais recebemos de pessoas que querem começar no mundo do
tiro é quanto custa? Quanto custa uma arma? Quanto custa para tirar a permissão de
compra pela PF? Quanto custa tirar o CR? quanto custa a munição, clube, equipamento…? a
lista é quase infinita de possíveis e necessários gastos para se entrar nesse mundo do tiro
que tanto gostamos.
Os preços mudam muito de região para região, existem estados que para proibirem as
pessoas de terem armas fazem leis que tributam as armas em mais do que o dobro do seu
valor, outros estados são mais tranquilos quanto a pratica e não interferem tanto com
relação a tributação de tais equipamentos. Mas uma coisa não muda, a compra será
burocrática em todos os estados.

Mas vamos a pergunta principal: Quanto custa uma
arma?
As mais baratas nacionais hoje custam em torno de R$1.500,00, são carabinas no calibre
.22LR que não tem o foco em defesa, mas sim no tiro esportivo e recreacional. A pistola mais
barata fabricada no Brasil hoje custa aproximadamente R$3.000,00 nas regiões sul e
sudeste onde normalmente é mais barato. Espingardas calibre 12 partem de
aproximadamente R$3.500,00. Essas opções são as mais econômicas, mas não
necessariamente as melhores.
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Foto por KML em Pexels
Quando falamos de armas importadas os preços sobem muito rápido, felizmente a
qualidade sobe na mesma proporção. Uma Glock por exemplo custa de R$9.000,00 a
R$12.000,00 dependendo do dólar e de onde você está comprando, se importada em um
lote ela chega aqui a R$6.000,00 até R$7.500,00 dependendo do dólar e forma de
importação. Fuzis partem de R$15.000,00. Espingardas de R$6.000,00.

Quanto custa o processo de aquisição pela PF?
O Processo da PF normalmente é o mais rápido, custa em torno de R$800,00 com todos os
documentos, despachante e laudos necessários. Se quiser fazer sozinho o preço cai para uns
R$500,00. Existem lugares no Brasil que pela demanda elevada e poucos profissionais para
os laudos o preço sobe. Já fiquei sabendo de locais que a soma de tudo passa de R$1.500,00.
Mas a média no brasil é R$800,00.
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Quanto custa tirar o CR?
Por mais burocrático e até caro que seja a obtenção do CR é o que recomendamos que o
faça pelas vantagens, isso será tratado em outro artigo posterior. O custo de obtenção do CR
se agrava um pouco por causa da necessidade de se filiar a um clube. Existem clubes que
cobram de R$60,00 mensais a R$250,00 dependendo da estrutura e principalmente do
local. O custo processual assim por dizer é de algo próximo aos R$800,00 igual ao da PF, já
que a maioria dos documentos é igual. O processo de obtenção não é tão complicado, mas
leva até 9 meses, nesse período (e para toda a eternidade que você quiser manter o CR você
precisará estar pagando o Clube de Tiro)

Quanto custa a munição?

Fonte: Sophia Muller em Unsplash
Se perguntarem o que é a parte mais cara disso tudo e nós respondermos que é a munição
você acreditaria? A maioria das pessoas não põe na ponta do lápis o quanto gasta nesse
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quesito para não parar de praticar o tiro. Uma munição nova custa de R$3,50 a R$8,00 nos
calibres de pistola, podendo chegar até bem mais nos de fuzil. Munições de .22LR custam
algo em torno de R$0,50. Munições de espingarda calibre 12GA custam a partir de R$2,50.
todos esses valores vem da tabela da CBC. Isso não é tão grave para quem compra na PF e
só pode comprar 50 munições por ano. Mas para os CACs que participam de competições o
normal é gastar 250 a 400 munições por campeonato e em torno de 100 a 200 por treino. Se
você treina somente as 8 vezes que a lei pede e participa de um único campeonato com 300
disparos você já gasta aproximadamente 1100 munições, a R$4,00 de média estamos
falando de R$4.400 por ano… Felizmente existe a recarga da munição, uma munição que
normalmente sairia por R$4,00 fica em torno de R$1-R$1,10; lembrando que atividade de
recarga é exclusiva dos CACs e clubes.

Quanto custa os equipamentos?
A maioria dos equipamentos são baratos, existem abafadores em lojas de EPI’s por R$20,00
e óculos por uns R$15,00. Uma bolça de ferramentas vai custar menos de R$100,00 para você
levar suas tralhas. Um grampeador de madeira (item muito, mas muito importante) uns
R$70,00 e por último uma escova e um óleo por uns R$30,00.
Acontece que como tudo na vida existe a opção em conta que é a anterior e a nada em
conta. Um fone eletrônico custa em trono de R$600,00 mas muda a experiência e até a
segurança do tiro. Óculos de segurança tem variações com grau que chegam a custar mais
de R$1000,00. Mas no geral o resultado com os materiais básicos e os caros não tem uma
diferença expressiva para que você comesse comprando eles.

Existem outros gastos?
Existem, não são necessários, mas o que normalmente trás o melhor resultado de todos os
gastos é o seguinte: Treinamento. Instrutores bons tem valor elevado, eles não se tornaram
bons do nada e pode apostar que o gasto deles foi bem grande para chegar onde estão. Mas
quando você investe em um curso ou treinamento personalizado com o instrutor vai estar
gastando muito menos do que se tiver de pagar muitos instrutores ruins ou muita munição
para aprender a mesma coisa. Como achar instrutores bons? pesquise, veja os videos e
matérias que eles publicam e vá atras de se informar sobre o histórico dele. Tenha certeza
que esse gasto será o melhor investimento de todos.
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