
CATEGORIAS DE CONTROLE  

Categoria de Controle 1
O Exército controla todas as 

atividades (Fabricação, Utilização, 

Importação, Exportação, 

Desembaraço Alfandegário, 

Tráfego e Comércio) conforme a

Portaria nº 02 - COLOG, de 26 fev 10.

Categoria de Controle 3
O Exército controla apenas a 

Importação, Fabricação, 

Exportação e Desembaraço 

Alfandegário conforme a 

Portaria nº 02 - COLOG, de 26 fev 10. 

O COMÉRCIO, A UTILIZAÇÃO 

E O TRÁFEGO não são 

atividades sujeitas ao controle.

Art. 16 (USO RESTRITO) 

VIII - armas de pressão 

por ação de gás 

comprimido ou por 

ação de mola, com 

calibre superior a seis 

milímetros, que 

disparem projéteis de 

qualquer natureza.  

Art. 17 (USO PERMITIDO)

IV – armas de pressão 

por ação de gás 

comprimido ou por 

ação de mola, com 

calibre igual ou inferior 

a seis milímetros e 

suas munições de uso 

permitido.  

CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE PRESSÃO NO 

R105 CONFORME ARTIGOS ABAIXO.

SPRAY DE PIMENTA
Airsoft são armas de pressão, em escala 1:1, das armas 

reais. Disparam esferas de plástico de 6mm de 

diâmetro, conhecidas como “BBs” com uma energia 

aproximada de 1 Joule.

1-  Arma de pressão por 

ação de Mola com 

Sistema Manual,  calibre 

igual ou inferior a 6 mm – 

São as armas que 

utilizam a compressão 

manual da Mola para 

comprimir o ar e expelir 

as bb's, como as 

Springers, os Snipers e 

as Shotguns. São 

consideradas de uso 

permitido. 

(Classificada como 

Categoria de Controle 3)

2-  Arma de pressão por 

ação de Mola com 

Sistema Elétrico – calibre 

igual ou inferior a 6 mm –  

AEG - Automatic Eletric 

Gun, ou "Arma Elétrica 

Automática". São armas 

que utilizam bateria, 

motor, sistema de engre-

nagens e pistão para 

comprimir a mola e  expe-

lir o projétil. São conside-

radas de uso permitido.  

(Classificada como 

Categoria de Controle 3) 

3-  Arma de pressão por 

ação de  - Gás Comprimido

Calibre igual ou superior a 

6 mm - São as armas que 

utilizam Gás para lançar os 

projéteis  , as chamadas

GBB – Gás Blowback.  Para 

armas com essa caracterís-

tica é necessário possuir 

CR (Certificado de Regis-

tro) e GT (Guia de Tráfego).

São consideradas de uso 

restrito. 

(Classificada como 

Categoria de Controle 1)

SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DE ARMAS DE PRESSÃO 

Uma das 
exigências é que 

todas as armas de 
airsoft tenham uma 

marcação em sua 
extremidade na cor 

laranja ou 
vermelho. 

http://www.dfpc.eb.mil.br


AIRSOFT
O que preciso para comprar uma Airsoft?

DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA IMPORTAÇÃO DE AIRSOFT 

As armas de pressão por ação de mola, de calibre , que se igual ou inferior a 6mm

enquadram na , poderão ser adquiridas no mercado categoria de controle 3

nacional, por pessoas maiores de 18 anos  (Certificado de sem a necessidade de CR

Registro) pois são de uso permitido. 

Já as GGB (Gas Blow Back) , CO2 ou outros gases armas que tem ação por Gás

especiais, de calibre enquadram-se na igual ou inferior a 6mm, categoria de 

controle 1 necessitam CR, sendo assim esses modelos  (Certificado de Registro) e 

GT (Guia de Tráfego) para comercialização, utilização e o tráfego. A Burocracia é 

semelhante a comprar uma arma de fogo.

Para  de qualquer arma de pressão de uso permitido, independente da a importação

categoria de controle, será  (Certificado Internacional de necessário o CII

Importação), que deve ser encaminhado para a Diretoria de Fiscalização de 

Produtos Controlados (DFPC) em Brasília-DF. Acesse o site DFPC e saiba como 

solicitar o CII. www.dfpc.eb.mil.br  

No caso de produtos controlados trazidos como bagagem acompanhada, o CII 

poderá ser solicitado posteriormente, no restante dos casos antecipadamente.

Em qualquer caso o desembaraço alfandegário deverá ser solicitado por meio de 

requerimento do interessado ao Comandante da Região Militar de vinculação.

Como transportar minha arma Airsoft?

 
Ao transportar a Airsoft  classificada como categoria 

de controle 3 NF , o proprietário deve estar portando a 

(Nota Fiscal) contendo os dados do  equipamento, nos 

casos de armas de pressão com a ação por Gás, 

classificadas como categoria de controle 1, além da NF 

(Nota Fiscal) é  (Guia de Tráfego).  É necessário a GT

importante salientar que é proibido o uso de Airsoft em 

área pública e urbana ou ter a intenção de fazer 

ameaças a alguma pessoa.

Em Fevereiro de 2010, o exército publicou então a 

Portaria Nº 002 COLOG,  passando a exigir que as 

armas de pressão de Airsoft tenham a extremidade 

pintada de laranja ou vermelho vivo, para diferenciá-

las das armas de fogo. 

http://www.dfpc.eb.mil.br
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