
Segunda(parte((



Esta inofensiva 
lapiseira esconde 
uma lâmina de 
alto poder 
perfurante.                   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Este tipo de 
cartão de credito 
se transforma em 
uma lâmina 
afiada. É quase 
impossível de ser 
detectada e é 
extremamente 
perigosa.                   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Estas lâminas são 
disfarçadas em canetas. 
Parecem inofensivas no 
bolso ou bagagem de 
mão. Um método 
alternativo de arma 
consiste em colocar uma 
agulha hipodérmica 
dentro da caneta. É 
quase impossível de 
serem detectadas como 
arma.                    

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Este �cartão de ferramentas� traz um 
compasso, lente, pinça, palito, abridor 
e chave de fendas mas esconde 
também uma lâmina serrilhada.                      

Existe uma grande 
variedade de lâminas  
disfarçadas de 
chaveiros, embora 
pequenas, podem ser 
letais.   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



�Bombas para pneus 
de bicicleta� tem sido 
muito utilizadas para 
se esconder objetos. 
Pode se tornar uma 
arma com a introdução 
de uma lâmina ou outro 
objeto em seu interior.                  

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Estes bastões 
se parecem 
com chaveiros 
comuns mas  
escondem 
lâminas de alto 
poder 
devastador.                  

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Nestes 
canivetes 
automáticos a 
lâmina 
�aparece� 
como num 
passe de 
mágica. Esta 
arma deve ser 
muito 
respeitada 
porque pode 
provocar 
ferimentos 
mortais.                  

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Esta lâmina com 
estrutura 
pantográfica 
quando fechada 
não se parece 
com uma arma e 
não é facilmente 
reconhecida.                   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Com um simples movimento de pulso, 
as  lâminas das �facas de gravidade� 
são reveladas e são muito perigosas. 
Quando fechadas são fáceis de serem 
escondidas.   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Este punhal 
quando segurado 
entre os dedos, se 
torna numa arma 
para desferir 
socos. O formato 
perpendicular do 
punho permite ser 
usada de forma 
devastadora e 
mortal.                   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Estes canivetes são vendidos como facas para uso 
doméstico mas nas verdade são considerados como 
armas extremamente perigosas.  

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



A primeira vista estes 
punhais se parecem 
com facas de uso 
doméstico mas com 
uma simples pressão 
da alça na parte de 
trás, a lâmina gira e 
se coloca em posição 
de ataque. Estas 
armas podem 
provocar ferimentos 
letais.                   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Estes tipos de de lâminas 
foram muito utilizadas 
durante a Segunda 
Guerra. Eram introduzidas 
no olho ou no ouvido das 
pessoas assassinadas na 
época.  Diferentemente da 
facas comuns, tem a 
habilidade de penetrar 
com profundidade no 
corpo. Não existe motivo 
razoável para uma pessoa 
portar uma dessas 
lâminas.                   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Este tipo de punhal tem 
um formato estranho 
mas é muito confortável 
quando colocado entre 
os dedos se tornando 
uma extensão perfeita 
do punho. Devido ao 
seu formato anatômico, 
é extremamente difícil 
desarmar uma pessoa 
que segura uma destas 
armas.                   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Este tipo de punhal era 
muito utilizado por 
padres budistas em 
combates orientais. 
Era utilizado para 
bloquear o golpe de 
uma espada e também 
para provocar 
ferimentos graves em 
órgãos vitais dos 
inimigos.                      

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



A primeira vista este 
punhal budista 
parece ser 
inofensivo e na 
verdade nem parece 
ser uma arma. Várias 
técnicas de combate 
podem ser utilizadas 
com esta arma que 
pode mutilar e até 
matar.    

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Este tipo de arma feita de 
vidro e nylon é 
extremamente difícil de 
ser detectada por  raios-
x. É leve, fácil de ser 
escondida e pode 
penetrar profundamente 
no corpo e até perfurar 
roupas. Esta arma é tão 
resistente que pode 
penetrar numa tabua de 
madeira sem quebrá-la.  

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Este tipo de arma é universal. Se o objeto for oco, pode esconder 
uma lâmina ou espátula. São objetos inofensivos a primeira vista, 
mas podem ser mortais.   

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Estas facas quando 
atiradas, giram em 
torno de seu centro 
de gravidade 
cortando tudo que 
estiver em seu 
caminho. Requerem 
muita habilidade 
para serem atiradas 
com precisão e 
foram  projetadas 
para matar.  

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Esta arma tipo 
�zarabatana� tem sido 
muito utilizada em todo o 
mundo como arma de 
guerra e caça. Este tipo 
mostrado tem o objetivo 
de se acertar qualquer 
alvo, mas se utilizado por 
pessoas mal 
intencionadas pode ser 
extremamente perigosa e 
até fatal. 

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Estes tipos de 
estrelas eram 
antigamente usadas 
por Samurais para 
divertimento, podem 
ter de 4 a 10 pontas. 
Os Ninjas costumam  
imergi-las em 
veneno para produzir 
um efeito mais letal. 

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Estas cartas de 
baralho são de metal 
e todos os quatro 
lados são afiados. Se 
atingirem o rosto de 
uma pessoa ou 
partes menos 
resistentes podem 
provocar sérios 
danos. 

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



Armas feitas de aço ou 
ferro e afiadas nas 
extremidades eram 
lançadas como dardos 
pelos antigos Samurais. 
Algumas eram tão finas e 
pequenas que podiam 
ser colocadas na boca e 
lançadas no olho do 
inimigo.        

Categoria II – Objetos pontiagudos ou cortantes  



INSTRUMENTOS DE PONTA 
ARREDONDADA 

CATEGORIA III 



A sequencia de armas apresentadas a seguir tem 
como objetivo matar, deixar a pessoa inconsciente 
ou afetar a estrutura de  órgãos internos do corpo 
impedindo seu funcionamento. A forma mais 
primitiva deste tipo de arma é o bastão que ao passar 
do tempo se tornaram mais ofensivos com pontas 
afiadas e cortantes. As armas desta categoria podem 
ter um efeito devastador ao serem utilizadas com 
muita velocidade durante seu manuseio. Algumas 
objetos de nosso dia a dia podem ser usados como 
armas a podem ter efeitos impressionantes.                 

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Este tipo de bastão  
era usado através da 
história para quebrar 
armaduras. A corrente 
com um bastão é uma 
poderosa arma que 
pode ser facilmente 
improvisada com os 
modernos materiais 
disponíveis nos dias 
de hoje.  

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Armas improvisadas 
mostram que tudo 
que estiver ao 
alcance de um 
pessoa pode ser 
utilizado como este 
cinto com tachões. 
Este cinto é 
obviamente uma 
arma. 

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Estes são exemplos de 
armas utilizando-se 
objetos caseiros. Um 
simples garfo pode ter 
seus dentes dobrados e 
colocados em forma de 
�u�; dois ganchos para 
pendurar carnes 
fixados em um pedaço 
de madeira podem se 
transformar em uma 
arma.  

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Esta arma (bastão 
yawara) foi 
desenvolvida pela 
policia de Tóquio e a 
primeira vista se parece 
com um peso comum 
usado em  academia. É 
uma arma muito 
poderosa, pode ser feita 
de madeira, aço, 
alumínio etc. Na 
verdade qualquer outro 
objeto pode ser também 
utilizado para esta 
função como um pente, 
caneta etc. 

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Os mini bastões são 
armas simples e 
baratas, podem 
causar dor extrema 
ou dano. Geralmente 
usados como 
chaveiro, não são 
logo reconhecidos 
como armas. Tem 
sido utilizados por 
policiais para 
intimidação e 
imobilização de 
pessoas. 

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Este pequeno objeto é 
conhecido como �chaveiro 
de proteção pessoal� e é 
extremamente eficiente. 
Consiste de um cabo oco 
com uma corrente e um 
chaveiro conectados.  O 
outro lado tem uma bola de 
metal conectada a um cabo  
metálico. Com um 
movimento de pulso, a bola 
pode atingir o rosto de uma 
pessoa que estiver por 
perto.   

dor 

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Os bastões foram 
muito utilizados 
como armas de caça 
desde os tempos 
primitivos quando se 
amarrava uma pedra 
em um pedaço de 
osso. Na sociedade 
moderna, é muito 
utilizado por 
policiais para 
repressão e no 
controle de 
rebeliões.    

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Este tipo de arma (black 
jack) é utilizada para se 
esmagar crânios ou 
quebrar mandíbulas. É 
feita de chumbo e 
conectada a uma mola 
com uma empunhadura 
de couro. Estas armas já 
foram muito utilizadas 
por agentes da CIA e 
KGB nos interrogatórios.       

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Este tipo de luva foi 
originariamente usado 
por carcereiros em 
prisões. O material da 
luva é duplo e possui 
uma camada de 
chumbo. Embora seja 
uma luva pesada, seu 
efeito pode ser 
surpreendente.       

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Este tipo de bastão 
pode ser flexível ou 
sólido e é feito de 
metal ou borracha. O 
bastão flexível é uma 
arma para matar 
devido a força 
centrifuga gerada 
pela sua 
flexibilidade. O 
bastão sólido feito 
de aço é utilizado 
por policiais em todo 
o mundo. 

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



O �jitte� foi originalmente 
utilizado no Japão como 
símbolo de autoridade e 
também como arma marcial. 
Nos combates, era utilizado 
para atingir os olhos ou 
garganta do oponente. Pode 
ser encontrado em vários 
tamanhos e formatos, em 
media 38cm e 453g. 
Encontra-se hoje no 
mercado versões 
telescópicas sofisticadas.    

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Este bastão conhecido 
como �PR24� foi muito 
utilizado originariamente 
pela policia americana e 
hoje em todo o mundo. O 
bastão feito de plástico 
de alto impacto pode ser 
usado tanto  
ofensivamente para 
produzir danos como 
para o controle de 
pessoas. A �tonfa� (a 
direita) usada em pares 
como arma de defesa 
pelos samurais pode 
matar ou mutilar 
pessoas.  

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



O �tchaco� muito 
difundido no cinema 
por Bruce Lee, hoje é 
produzido no mundo 
inteiro. Não se 
parece com uma 
arma a primeira vista 
mas é muito 
perigoso. Pode ser 
usado para golpear e 
a corda ou corrente 
para sufocar. Mesmo 
nas mãos de 
pessoas 
inexperientes pode 
causar sérios danos 
e até dilacerar 
tecidos.   

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Este tipo de �tchaco� 
não é aparente porque 
esconde a corrente ou a 
corda, dentro de um 
tubo oco de aço. A arma 
está pronta para ação 
com um simples 
movimento de mãos. O 
exemplo à esquerda é  
uma versão telescópica 
fácil de ser escondida 
nas mãos.  

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Embora este objeto pareça 
ser um equipamento de 
uso  eqüestre, na verdade 
é um  tipo de �tchaco� de 
três partes. È necessário 
ter muita habilidade para o 
seu manuseio. São 
encontrados hoje no 
mercado versões 
pequenas feitas de 
materiais modernos e são 
armas muito perigosas.  

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Embora este objeto pareça 
ser uma simples corrente, é 
uma das armas mais 
malignas já desenvolvidas e 
um dos artigos mais 
perigosos dentre todos aqui 
apresentados. Desenvolvida a 
200 anos atrás pode ser 
usada para defesa ou ataque. 
Quando em ação, é 
praticamente impossível se 
defender contra ela. Jamais 
deve ser desconsiderada.   

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Um chicote desse tipo 
normalmente não é 
considerado com uma 
arma. Entretanto tem 
sido utilizado através 
dos séculos com este 
objetivo. O exemplo 
mostrado é uma arma 
letal projetada para 
defesa pessoal. 

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



O �garrote� é um 
exemplo típico de arma 
caseira mortal. Utilizada 
através dos séculos 
como arma para 
assassinar guardas e 
sentinelas. É usado 
principalmente no 
pescoço para sufocar e 
quando colocado na mão 
parece ser um objeto 
inocente.  

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



As algemas usadas 
principalmente para 
o transporte de 
prisioneiros pode 
ser também usada 
com uma 
instrumento de 
tortura e pode 
causar dor. Se 
forem usadas como 
arma de ataque, 
são extremamente 
perigosas e podem 
até matar. 

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Originariamente estas bolas 
eram utilizadas para 
derrubar animais durante as 
caçadas. Elas eram 
lançadas com força e 
precisão nas suas pernas. 
As novas versões são feitas 
de três bolas de aço 
amarradas por um fio 
também de aço. Se atingir o 
rosto ou cabeça de uma 
pessoa podem matar.    

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



Este brinquedo  
conhecido como 
�atiradeira� é conhecido 
e usado  no mundo 
inteiro. É feito de um 
pedaço de madeira e um 
elástico ou borracha. 
Pode ser facilmente 
escondido e pode matar 
tanto quanto uma pistola 
pequena.   

Categoria III – Instrumentos de ponta arredondada  



LOCAIS DE OCULTAÇÃO 
DE ARMAS E OBJETOS 

PROIBIDOS 



LOCAIS DE OCULTAÇÃO 
DE ARMAS E OBJETOS 

PROIBIDOS 



O nível de inspeção sofrida pela pessoa 
depende do nível da ameaça de ocultamento de 
armas e também das instalações disponíveis 
para esta atividade. A revista através de sua 
roupa é somente um processo de inspeção 
rápida da pessoa. Se houver uma suspeita de 
ocultamento de arma, uma revista mais 
detalhada deve ser feita e algumas peças de 
roupa devem se retiradas. Umas revista 
completa do corpo permitirá uma verificação de 
todas os itens do vestuário incluindo  cintos e 
sapatos. Isto permite uma inspeção mais 
detalhada e se necessário, uma verificação das 
cavidades e aberturas do corpo.         

Locais de ocultação de armas e objetos proibidos  



Locais de ocultação de armas e objetos proibidos  



Locais de ocultação de armas e objetos proibidos  



Locais de ocultação de armas e objetos proibidos  
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Locais de ocultação de armas e objetos proibidos  



Locais de ocultação de armas e objetos proibidos  



Locais de ocultação de armas e objetos proibidos  



Locais de ocultação de armas e objetos proibidos  



“Se Vis Pacem Para Bellum" 


