
 

Normas e Regras de Segurança 

1. Somente aponte sua arma, carregada ou não, para onde pretenda atirar; 
2. Nunca engatilhe a arma se não for atirar; 
3. A arma nunca deverá ser apontada em direção que não ofereça segurança; 
4. Trate a arma de fogo como se ela sempre estivesse carregada; 
5. Antes de utilizar uma arma, obtenha informações sobre como manuseá-la, através de um 

instrutor credenciado; 
6. Mantenha seu dedo estendido ao longo do corpo da arma até que você esteja realmente 

apontando para o alvo e pronto para o disparo; 
7. Ao sacar ou coldrear uma arma, faça-o sempre com o dedo estendido ao longo da arma; 
8. Sempre se certifique de que a arma esteja descarregada antes de qualquer limpeza; 
9. Nunca deixe uma arma de forma descuidada; 
10. Guarde armas e munições separadamente e em locais fora do alcance de crianças; 
11. Nunca teste as travas de segurança da arma, acionando a tecla do gatilho; 
12. As travas de segurança da arma são apenas dispositivos mecânicos e não substitutos do bom 

senso; 
13. Certifique-se de que o alvo e a zona que o circunda sejam capazes de receber os impactos de 

disparos com a máxima segurança; 
14. Nunca atire em superfícies planas e duras ou em água, porque os projéteis podem ricochetear; 
15. Nunca pegue ou receba uma arma com o cano apontado em sua direção; 
16. Sempre que carregar ou descarregar uma arma, faça com o cano apontado para uma direção 

segura; 
17. Caso a arma “negue fogo”, mantenha-a apontada para o alvo por alguns segundos. Em alguns 

casos, pode haver um retardamento de ignição do cartucho; 
18. Sempre que entregar uma arma a alguém, entregue-a descarregada; 
19. Sempre que pegar uma arma, verifique se ela está realmente descarregada; 
20. Verifique se a munição corresponde ao tamanho e ao calibre da arma; 
21. Quando a arma estiver fora do coldre e empunhada, nunca a aponte para qualquer parte de seu 

corpo ou de outras pessoas ao seu redor, só a aponte na direção do seu alvo; 
22. Revólveres desprendem lateralmente gases e alguns resíduos de chumbo na folga existente entre o 

cano e o tambor. Pistolas e rifles ejetam estojos quentes lateralmente; quando estiver atirando, 
mantenha as mãos livres dessas zonas e as pessoas afastadas; 

23. Tome cuidado com possíveis obstruções do cano da arma quando estiver atirando. Caso perceba 
algo de anormal com o recuo ou com o som da detonação, interrompa imediatamente os 
disparos, descarregue a arma e verifique cuidadosamente a existência de obstruções no cano. Um 
projétil ou qualquer outro objeto deve ser imediatamente removido, mesmo em se tratando de 
lama, terra, graxa, entre outros, a fim de evitar danos à arma e/ou ao atirador; 

24. Sempre utilize óculos protetores e abafadores de ruídos quando estiver atirando; 
25. Nunca modifique as características originais da arma, e nos casos onde houver a necessidade o 

faça através de um armeiro profissional qualificado; 
26. Nunca porte sua arma quando estiver sob efeito de substâncias que diminuam sua capacidade de 

percepção (álcool, drogas ilícitas ou medicamentos); 
27. Nunca transporte ou coldreie sua arma com o cão armado; 
28. Munição velha ou recarregada não são confiáveis, e podem ser perigosas. 

 


