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Resumo 

Apesar de suas dezenas de aplicações legítimas e do seu potencial revolucionário sobre 

a produção e o consumo humano, a impressão 3D é uma tecnologia de uso dual, logo possui 

aplicações civis e militares. Diante dos danos associados a sua proibição, os Estados deverão 

encontrar um jeito de regular o uso de impressoras 3D de forma a permitir o desenvolvimento 

de suas potencialidades econômicas e científicas, sem comprometer o exercício de sua 

autoridade soberana. Assim sendo, o policiamento do fenômeno da impressão 3D de 

armamentos ocorre, ao mesmo tempo, no ciberespaço, onde são compartilhados arquivos para 

impressão desses componentes, e nas ruas, onde essas armas não rastreáveis são usadas para 

cometer crimes que, frequentemente, não conseguem ser esclarecidos.  

Dessa forma o presente policy paper busca trazer à tona as problemáticas para o campo 

da segurança pública e internacional oriundas da fabricação de componentes de armas por 

impressoras 3D. Nesse sentido, o foco da pesquisa será a análise dos possíveis impactos do 

fenômeno tecnológico da impressão 3D de armas de fogo e seus componentes sobre as 

dinâmicas dos circuitos externos e internos do tráfico de armas no Brasil.  

Para tal, após uma introdução à tecnologia 3D, serão traçadas hipóteses preliminares 

sobre a manifestação no Brasil da problemática da impressão 3D de armas e componentes, bem 

como da responsividade a essa ameaça por legislações internacionais. Logo depois, será 

apresentado um panorama dos circuitos externos e internos do tráfico de armas no Brasil. Em 

seguida, uma seção irá discutir a relação entre a flexibilização do controle de armamentos no 

Brasil e seus incentivos para o tráfico de munições e armamentos, inclusive os fabricados com 

tecnologias de impressão 3D. Por fim, uma seção mais analítica vai apresentar e analisar opções 

de políticas disponíveis para o Brasil promover o controle desses armamentos a nível nacional 

e internacional. 
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1. Introdução  



 

Um neonazista ataca uma sinagoga e mata duas pessoas em Halle, na Alemanha 

(INDEPENDENT, 2019). Um garoto de 16 anos abre fogo contra seus colegas de ensino médio, 

matando dois deles e ferindo cinco, em uma escola em Los Angeles, nos EUA (CNN, 2019). 

Uma operação policial desbarata uma fábrica clandestina de armas - que abastecia traficantes, 

milicianos e matadores de aluguel - no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro (G1, 2022). Qual 

é o elemento comum que une essas três ocorrências aparentemente desconexas? O uso da 

tecnologia de impressão 3D para a fabricação de componentes de armas de fogo e sua utilização 

para atividades criminais. 

As impressoras de objetos tridimensionais são uma realidade desde os anos 1980, mas 

somente nas primeiras décadas do século XXI, essa tecnologia começou a se popularizar, em 

termos de seu custo e disponibilidade. Desde então, as impressoras 3D foram deixando de ser 

um equipamento majoritariamente utilizado industrialmente em pequena escala, para começar 

a ser comercializado para pessoas físicas e jurídicas com as mais diversas aplicações, dentre 

elas, a impressão de brinquedos, acessórios de moda, próteses médicas, protótipos e 

componentes de armas de fogo. Com tamanha amplitude de aplicações, a popularização desses 

dispositivos pode, inclusive, provocar mudanças drásticas no padrão de consumo das pessoas, 

por exemplo, ao invés de consumidores comprarem determinado produto pronto, eles podem 

comprar um arquivo com o design deste produto e fabricá-lo em sua impressora 3D doméstica. 

Isso posto, analogamente ao que ocorre com a energia nuclear, a impressão 3D é uma 

tecnologia de uso dual, ou seja, pode ser utilizada para fins civis e pacíficos, mas também tem 

aplicações militares. Essa tecnologia que, diferentemente da energia nuclear, não recebe o 

mesmo grau de controle de regimes normativos internacionais, infelizmente também foi 

apropriada pelo crime organizado em diversas aplicações. Por exemplo, para a fabricação de 

armamentos, produtos falsificados, cópias de chaves de algemas, chaves-mestras para roubos 

e, até mesmo, novos modelos de dispositivos skimmer que são acoplados aos leitores de cartão 

de crédito de caixas eletrônicos, por cibercriminosos, para ler e armazenar os dados da tarja 

magnética dos cartões de correntistas que usarem o caixa, possibilitando fraudes bancárias 

(GLENNY, 2011). 

Em linhas gerais, a expressão “impressão 3D” é um coloquialismo para o principal 

método de impressão tridimensional: o manufaturamento aditivo1 (additive manufacturing). 

                                                
1 Por mais que o manufaturamento aditivo seja o método de impressão mais adotado por impressoras 3D, 
também existem outros métodos como a sinterização a laser (laser sintering) e o bocal de extrusão (extrusion 
nozzle). No primeiro, matérias primas em pó, como o alumínio, são depositadas em camadas pela impressora 
que moldará o objeto desejado pela utilização de um laser para derreter esse pó bruto. Já no segundo método 



 

Nesse método, um objeto é fabricado pela impressão e sucessiva sobreposição de múltiplas 

camadas de determinado material bruto, como termoplásticos, policarbonato, alumínio, titânio 

e chocolate, dentre outros, seguindo a orientação de um arquivo CAD (Computer Aided Design) 

que é, fundamentalmente, composto por uma série de camadas digitais que ao serem impressas 

vão materializar o objeto desejado (MEYER, 2013). 

Sem dúvida, a facilidade em acessar, baixar e compartilhar arquivos CAD pela internet, 

inclusive de projetos de armas de fogo (DALY et al, 2020), constitui uma das facetas mais 

perigosas e difíceis de serem reguladas no fenômeno da impressão 3D. Indiscutivelmente, o 

policiamento do espaço transterritorial etéreo que constitui o ciberespaço é um dos grandes 

desafios do século XXI, entretanto, a regulação do fenômeno da disseminação de arquivos CAD 

com designs de armamentos é ainda mais complexa por ocorrer, ao mesmo tempo, na internet 

(surface net) e na dark web, isto é, a parte da internet escondida por softwares de anonimato e 

que não é pesquisável por navegadores ou buscadores tradicionais (PAOLI et al, 2017). Soma-

se a isso a argumentação - comum em países como os EUA - de que a disseminação de arquivos 

CAD na internet, independemente de seu conteúdo, seria uma forma de liberdade de expressão, 

por isso salvaguardada legalmente, nesse caso, pela primeira emenda à constituição 

estadunidense (MEYER, 2013). 

Dessa forma, se décadas de repressão contra crimes cibernéticos unanimamente 

condenados, como o compartilhamento de pornografia infatil, ainda não são o suficiente para 

eliminar a totalidade desse material do ciberespaço, o que pensar do combate virtual a 

disseminação de arquivos com designs de armas de fogo - que não são unanimamente 

condenados e criminalizados -, para além de um esforço necessário, mas que tende ao 

inatingível da metáfora sobre “enxugar gelo”. Em termos legais, esses arquivos com designs de 

bens controlados, como componentes de armas de fogo, que circulam sem fronteiras pelo 

ciberespaço são transferências de tecnologias intangíveis que, por sua própria natureza 

intangível, são de difícil policiamento e desafiam a divisão entre jurisdições nacionais e 

internacionais(KCL, 2013). 

                                                
supracitado, finas camadas de polímeros termoplásticos são lançadas por um spray e endurecem, logo após a 
extrusão (MEYER,2013). 



 

 

Figura 1 Modelo CAD de um frame da pistola Glock-182 

Até o presente momento, a impressão de componentes de armas por impressoras 3D, 

assim como a finalização de componentes vendidos em estado inacabado em kits, já são uma 

realidade consolidada, entretanto, esse não é o caso da impressão completa de uma arma por 

uma impressora 3D. Portanto, mesmo que uma arma possa ser composta majoritariamente de 

componentes impressos - como a carabina FGC-93 - a fabricação de armamentos, utilizando 

componentes impressos em 3D, se dá, fundamentalmente, em combinação com componentes 

adquiridos de fabricantes industriais de armas de fogo. E, em menor escala, esses componentes 

adquiridos de fornecedores externos são substituídos por itens não regulados como ferragens e 

materiais de construção em geral. 

                                                
2 Disponível em: < https://i.all3dp.com/wp-content/uploads/2017/07/27011959/j5hnchk-1024x545.jpg>. Acesso 

em: 06 abr. 2022 
3  Criada em 2020 por um curdo-germânico auto-apelidado de JStark1809 e pela organização "guerrilla 3D-gun 

file development group", essa carabina semi-automática calibre 9mm foi desenvolvida com o objetivo específico 

de não utilizar nenhum componente de arma regulado pela legislação da União Europeia, possibilitando assim 

sua construção por cidadãos de países com restrições rígidas ao acesso de armamentos por civis. Não à toa seu 

nome-acrônimo (FGC-9) significa Fuck Gun Control 9 mm (foda-se o controle de armas). Os arquivos CAD 

para impressão dessa arma estão amplamente disseminados pela internet, assim como manuais para sua 

montagem traduzidos em diversas línguas. Em termos de materiais, os únicos componentes que não podem ser 

impressos são parafusos, porcas,  molas e o cano da arma, embora existam guias de como fabricá-los em casa 

com água salgada, eletricidade e um molde impresso em 3D. Já foram apreendidas carabinas FGC-9s no Reino 

Unido, na Nova Zelândia, União Europeia e em  Mianmar. Nesse último caso, alega-se que o Exército de Defesa 

Popular esteja fabricando massivamente a FGC-9 - pela impressão 3D - para utilizá-la no conflito civil contra a 

junta que governa o país. 

https://i.all3dp.com/wp-content/uploads/2017/07/27011959/j5hnchk-1024x545.jpg
https://www.thefirearmblog.com/blog/2019/08/13/make-a-factory-quality-9mm-rifled-barrel-in-your-kitchen-using-salt-water-and-electricity-ecm/
https://observers.france24.com/en/asia-pacific/20220114-3d-printed-weapons-myanmar-rebels


 

 

Figura 2 Componentes de uma carabina FGC-9 desmontada4 

No passado, pensava-se que, em sua origem, toda arma é legal ao sair da fábrica, mas 

pode ser desviada para a ilegalidade por intermédio de agentes públicos ou privados. É verdade 

que o fenômeno das armas artesanais ou que combinam peças artesanais com industriais não é 

uma novidade, mas, com o advento das ghost guns temos uma realidade análoga a das drogas, 

na qual esse bem é ilegal desde sua origem à sombra da lei. Dito isso, o motivo para o uso 

corrente do termo ghost gun (arma fantasma) que designa as armas produzidas com uso de 

tecnologias de impressão 3D é o fato dessas armas circularem pelo mundo sem nunca terem 

existido em nenhum registro oficial. Portanto, são armas, virtualmente, invisíveis às autoridades 

estatais e, mesmo quando são apreendidas, o rastreamento de seu fabricante, vendedor e 

comprador, a partir de um número de série ou identificação gravado na arma, é impossível pela 

fabricação clandestina dessas armas à margem das exigências de dispositivos de identificação 

intrínsecos.  

Esse é o grande desafio de policiar o tráfico de componentes de armas impressas em 3D, 

essas ghost guns são incompatíveis com os sistemas de rastreio que dependem de dados como 

o número de série, modelo e calibre de um armamento para rastrear seu percurso, desde a 

fábrica, por meio de bancos de dados nacionais ou internacionais. No presente momento, não 

existem sistemas de rastreios de ghost guns em operação no mundo, embora presuma-se que 

diversas organizações internacionais, forças policiais e judiciais estejam trabalhando no 

                                                
4 Disponível em: < https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/FGC-

9_Components.jpg/1280px-FGC-9_Components.jpg>. Acesso em: 06 abr. 2022 

 



 

desenvolvimento desses métodos. De toda forma, enquanto esse rastreio não for possível, a 

gama de ações policiais contra o tráfico de ghost guns permanecerá restrita, em comparação 

com o tráfico de armas de fabricação convencional. 

O processo de impressão 3D de armas de uso pessoal e seus componentes têm o 

potencial de facilitar a fabricação ilícita de armas por três motivos principais: 1) a redução das 

barreiras técnicas para a fabricação ilícita de armas por, virtualmente, qualquer um com uma 

impressora 3D,  eliminando a necessidade de “armeiros inexperientes”, inclusive pelo fácil 

acesso a materiais de apoio para a impressão e montagem das armas na internet; 2) a redução 

dos custos e riscos associados com o transporte transfronteiriço de armamento ilegal pela 

possibilidade de sua fabricação mais próxima aos locais de demanda (zonas de conflito ou 

mercados criminais); 3) possibilidade de modificação dos atributos das armas pela impressão e 

instalação de componentes modulares (MEYER, 2013, p.558).  

Quando se trata de países onde a aquisição de armas de fogo por civis é permitida, a 

impressão 3D também é um meio de acesso a armas por pessoas que tiveram esse direito 

revogado (por seu histórico criminal ou avaliação psicológica, por exemplo). Entretanto, o 

impacto desse canal informal de obtenção de armas é ainda maior em países com legislações 

rígidas para o controle de armas, seus componentes e acessórios (MEYER, 2013, p.559). 

A impressão de componentes de armas de fogo como carregadores com alta capacidade 

de munições, silenciadores, coronhas, empunhaduras (grips), tripés, receptores inferiores 

(lower receiver), dentre outros, já são uma realidade consolidada na cena de impressão 3D de 

armas. Esses componentes podem elevar significativamente o poder de fogo das armas, por 

exemplo, mais que dobrando a quantidade de munições disponíveis antes de uma recarga - no 

caso dos carregadores estendidos - ou alterando a cadência de tiro de uma arma de 



 

semiautomática (tiro a tiro) para automática (rajadas contínuas), no caso dos lower receivers 

(Figuras 35 e 46)e dispositivos auto sear (seletor). 

 

 

 

 

 

 

 

Diante desse quadro geral e partindo de uma perspectiva exploratória, o presente policy 

paper busca trazer à tona as problemáticas para o campo da segurança pública e internacional 

oriundas da utilização de impressoras 3D pelo crime organizado no tráfico de armas, destacando 

os focos de ação prioritários para políticas públicas, bem como suas limitações. Nesse sentido, 

o foco da pesquisa será a análise dos possíveis impactos do fenômeno tecnológico da impressão 

3D de armas de fogo e seus componentes sobre as dinâmicas dos circuitos externos e internos 

do tráfico de armas no Brasil. 

Para tal, após uma introdução à tecnologia 3D e suas apropriações criminais, serão 

traçadas hipóteses preliminares sobre a manifestação no Brasil da problemática da impressão 

3D de armas e componentes, bem como da responsividade a essa ameaça por legislações 

internacionais. Logo depois, será apresentado um panorama dos circuitos externos e internos 

do tráfico de armas no Brasil. Em seguida, uma seção irá discutir a relação entre a flexibilização 

do controle de armamentos no Brasil e seus incentivos para o tráfico de munições e armamentos, 

inclusive os fabricados com tecnologias de impressão 3D. Por fim, uma seção mais analítica 

                                                
5 Disponível em: <https://grabcad.com/library/akm-receiver-1> Acesso em: 06 abr. 2022 
6 Disponível em: shorturl.at/lnpwO Acesso em: 06 abr. 2022 

Figura 3 - Design em arquivo CAD de  

um lower receiver do rifle de assalto AKM 

Figura 4 - Lower receiver impresso em 3D  

para a classe de rifles AR-15 

 



 

vai apresentar e analisar opções de políticas disponíveis para o Brasil promover o controle 

desses armamentos a nível nacional e internacional. 

 

2. O problema das armas 3D no Brasil 

No contexto brasileiro, a potencialidade de imprimir componentes que alterem as 

propriedades de armas adquiridas de forma legal ou ilegal é especialmente relevante para os 

mercados criminais, sobretudo em cenas criminais marcadas por disputas territoriais para a 

exploração de práticas ilícitas, como o Rio de Janeiro, onde, segundo o pesquisador Bruno Paes 

Manso (2020, p.168), fuzis de assalto, pistolas e acessórios como tripés e carregadores 

estendidos tornaram-se “a régua que mede o poder de fogo de cada chefe de morro”. Dessa 

forma, arma-se o cenário para uma corrida armamentista, na qual a aquisição de mais armas - 

cada vez mais potentes - por determinada facção motiva seus rivais a também às adquirir para 

equiparar seu poder de fogo - com o do inimigo - ou superá-lo, evitando assim ataques pela 

percepção de uma perda de poder relativo de um grupo, em relação a seus concorrentes. 

Assim sendo, em contextos criminais, como o fluminense, nos quais uma cidade é 

tragada pela “lógica de dominação baseada em armamento pesado” (MANSO, 2020, p.118), o 

mercado de armas e munições mantém-se constantemente aquecido e são nítidas as 

oportunidades para a comercialização de componentes de armas fabricados por impressoras 3D 

que aumentem o poder de fogo de armas que já circulam nos arsenais do crime organizado. 

Mas, também, para valorizar armamentos que são procedentes do mercado legal de armas, 

portanto, sujeitos a determinadas restrições em suas propriedades, como a cadência de tiro, que 

podem ser modificadas pela troca de componentes. Por exemplo, pela instalação do dispositivo 

auto sear (seletor) - que pode ser importado ou impresso em 3D e cuja dimensão pode ser a de 

uma moeda - em uma pistola modelo Glock-17 ou em um fuzil AR-15, convertendo essas armas 

semiautomáticas em metralhadoras (automáticas) que, ainda por cima, podem ser utilizadas 

com coronhas e carregadores de alta capacidade impressos em 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5  Dispositivo auto sear empacotado7  

Figura 6 Pistola Glock-17 equipada com carregador estendido, coronha e dispositivo auto sear8 

Nesse sentido, cabe destacar um dispositivo extremamente relevante para o contexto 

brasileiro: o aparelho “Ghost Gunner”. Seu modelo mais recente, o Ghost Gunner 3, custa em 

torno de 2500 dólares, sua estrutura é a de um “retângulo preto”, com aproximadamente 30 

centímetros de altura (Figura 79) e sua fabricante é a companhia Defense Distributed, pioneira 

na fabricação de armas em 3D, aparelhos para sua impressão e disseminação de projetos CAD 

via internet. 

Por mais que a finalidade de sua utilização seja análoga a de uma impressora 3D, na 

prática, a “Ghost Gunner” é uma máquina CNC (moinho controlado-numericamente-por 

computador) que opera a partir do método subtrativo, isto é, o dispositivo remove matéria prima 

de blocos sólidos “esculpindo-os” até sua forma final. Na prática, essas máquinas CNC realizam 

operações mecânicas em objetos de acordo com instruções previamente definidas. Assim sendo, 

dentre todas etapas da produção, a única em que o operador deve participar ativamente é na 

hora de “mandar imprimir um objeto”, ou melhor, carregar o arquivo CAD com o design que 

deseja produzir no software da máquina CNC.  

Dessa forma, a “Ghost Gunner” é capaz de finalizar a fabricação de componentes 

metálicos de armas de fogo como o corpo (frame) de pistolas (Figura 910), mas também os 

receptores inferiores (lower receivers) de armas longas como os fuzis AR-15 e AK-47 (Figura 

811), inclusive os kits com esses componentes inacabados também são vendidos na internet pela 

empresa Defense Distributed, dentre outras concorrentes.  

 

 

 

 

 

                                                
7 Disponível em: <https://www.vice.com/en/article/pkp8p8/glock-switches-auto-sears> Acesso em: 06 abr. 2022 
8 Disponível em: <https://2rdrtx4bt29lo91s31mjhkji-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2019/09/RECOILtv-full-auto-glock-17-autosear-video-stock-gun-pistol-2.jpg> Acesso em: 06 

abr. 2022 
9 Disponível em: <https://www.thefirearmblog.com/blog/2020/09/08/tfb-review-ghost-gunner-3/> Acesso em: 

06 abr. 2022 
10 Disponível em: <https://ghostgunner.net/product/ghost-gunner-3-deposit/> Acesso em 08 abr. 2022 
11 Disponível em: <https://www.thefirearmblog.com/blog/2020/09/08/tfb-review-ghost-gunner-3/> Acesso em 

08 abr. 2022 

https://www.thefirearmblog.com/blog/2020/09/08/tfb-review-ghost-gunner-3/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa tecnologia é extremamente relevante em países como os EUA, onde, segundo a 

legislação federal, apenas componentes como o corpo da arma e seu receptor inferior são 

regulados como armas de fogo, ao invés de “peças de metal” disponíveis a qualquer comprador. 

Essas peças podem ser vendidas livremente como kits de componentes inacabados, por 

exemplo 80% completos, e finalizados com algumas perfurações feitas manualmente ou por 

uma máquina CNC como as da linha Ghost Gunner. Desse modo, o registro dessa arma e sua 

marcação com um código serial são evitados, tornando-a irrastreável e, efetivamente, uma ghost 

gun (arma fantasma) como foram apelidadas nos EUA.  

Após a alta histórica registrada em 2021, quando aproximadamente 20.000 ghost guns 

foram apreendidas em cenas de crimes nos EUA, em fevereiro de 2022, o limbo jurídico 

explorado dessa realidade começou a mudar com a deflagração da Iniciativa Nacional de 

Repressão a Armas Fantasmas capitaneada pelo presidente Joe Biden, objetivando a ampliação 

do controle e rastreamento das armas impressas em 3D. Na prática, a “política de armas do bom 

senso”, como verbalizada por Biden, é a criação de uma norma via autoridade regulatória para 

Figura 8 Aparelho Ghost Gunner finalizando a  

fabricação de um lower receiver da classe de rifle AR-15 

Figura 7 Aparelho Ghost Gunner 3  

acondicionado na mala de um automóvel 

 

Figura 9 - Aparelho Ghost Gunner finalizando a 

fabricação de um frame de uma pistola da linha Glock 



 

que kits de componentes inacabados e peças de armas impressas em 3D passem a ser 

consideradas armas de fogo. Logo, essas peças ou kits para montar ghost guns passam a estar 

sujeitos às mesmas normas de aquisição vigentes para as demais armas de fogo, como a 

checagem de antecedentes criminais e psicológicos do comprador e a marcação da arma com 

um número de série que permita seu rastreio. Essa última medida é fundamental para contrapor 

às barreiras à resolução de crimes impostas por armas impressas em 3D sem marcações para 

rastreio. Tais “barreiras”são uma realidade em qualquer país, no qual esses armamentos 

circulam, inclusive nos EUA, onde a agência responsável pelo controle de armamentos só 

conseguiu rastrear 1% das milhares de ghost guns apreendidas por agentes da lei.

Sem dúvida, essa natureza irrastreável das armas e componentes fabricados por 

impressoras 3D e máquinas CNC são, em grande medida, o motivo do enquadramento dessa 

tecnologia de impressão enquanto uma questão de segurança internacional e pública. Acima de 

tudo, em contextos criminais como o brasileiro, no qual o déficit agudo na solução de crimes e 

no rastreamento de armamentos tende a ser reforçado com a disseminação dessas armas 

fantasmas sem registro. Dito isso, por mais que a Defense Distributed seja uma empresa 

estadunidense, suas impressoras e kits de peças inacabadas para a confecção de armas pessoais 

já circulam ao redor do globo, inclusive no Brasil. Fato esse que veio a público com a 

deflagração da Operação Florida Heat pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal 

(MPF) contra o tráfico internacional de armas. Nessa operação - que teve como um dos alvos 

Ronnie Lessa, ex-policial e réu por assassinar a vereadora Marielle Franco - foi descoberta uma 

casa no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que recebia componentes de armas importados 

dos EUA e utilizava uma máquina Ghost Gunner para finalizar sua fabricação e posteriormente 

distribuí-las para “traficantes, milicianos e assassinos de aluguel”, segundo a PF (MARTINS, 

2022). 

Isso posto, a partir dessa primeira ação policial contra um logradouro que utilizava 

equipamentos análogos a uma impressora 3D para operar como uma “fábrica clandestina” de 

armamentos, no mínimo duas hipóteses são reforçadas sobre essas armas e componentes: elas 

já integram as cadeias de abastecimento das organizações criminosas ligadas ao tráfico de 

armas no Brasil e já existem clientes no mundo criminal demandando e adquirindo essas armas 

e componentes. Mas a pergunta verdadeiramente angustiante que surge dessas duas hipóteses 

é: em um país com a extensão territorial e a integração internacional do Brasil, quantos discretos 

logradouros como esse, com impressoras 3D ou máquinas CNC importadas, já operam como 

“fábricas clandestinas” de armas e componentes não rastreáveis?

 



 

3. Armas ilegais, impressão 3D e a legislação internacional de controle de armas 

De acordo com as definições encontradas no International Tracing Instrument (ITI) e 

no Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and 

Components and Ammunition - que suplementa a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional12 - armas de fogo pequenas e armas leves (small arms and light 

weapons) (SALW) são armas letais portáteis projetadas para expelir ou lançar projéteis a partir 

da ação de um explosivo, mas também armas que podem ser convertidas para essa função 

(ONU, 2005). Mais especificamente, a categoria de armas pequenas (small arms) - foco da 

análise do presente policy paper - corresponde às armas projetadas para uso individual, 

incluindo “revólveres, pistolas de alimentação automática, rifles e carabinas, submetralhadoras, 

rifles de assalto e metralhadoras leves” (ONU, 2005). 

Nesse sentido, no âmbito do ITI, o rastreamento de armas leves, seus componentes e 

munições encontradas ou apreendidas no território de determinado Estado corresponde a prática 

sistemática de rastrear tais objetos desde o ponto de sua fabricação ou importação até o ponto 

em que se tornam ilícitos. Dessa forma, à luz do ITI e do Protocolo supracitado, uma arma 

pequena é considerada ilícita se (1) essa for sua classificação na legislação do território, no qual 

foi encontrada, (2) caso sua transferência viole um embargo do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, mas também (3) se suas marcações não estiverem de acordo com as 

determinações do ITI, (4) se sua montagem ou fabricação deu-se sem licença ou autorização 

das autoridades competentes do Estado onde esse fato ocorreu ou utilizando componentes 

traficados ilegalmente, constituindo o delito de fabricação ilícita de armas e, finalmente, (5) se 

elas são transferidas, importadas, exportadas, vendidas ou entregues sem uma licença ou 

autorização das autoridades nacionais competentes, constituindo o delito de tráfico ilícito. 

Tecnologias derivadas da impressão 3D representam uma inovação significativa na 

fabricação de armas pequenas que “podem acelerar substancialmente a proliferação de armas 

de fogo e ter efeitos dramáticos sobre conflitos, terrorismo, violência extremista e crime 

cotidiano” (CTOC/COP, 2020, p.11, tradução nossa). Esse é o diagnóstico apresentado em um 

Background Paper elaborado pelo Secretariado das Nações Unidas a partir das discussões do 

Grupo de Trabalho sobre Armas de Fogo acerca da responsividade do Protocolo de Armas de 

Fogo das Nações Unidas às novas ameaças ligadas à fabricação e ao tráfico de armas e que ecoa 

                                                
12 Cabe destacar que a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seu Firearms 

Protocol são os únicos instrumentos juridicamente vinculantes direcionados para a questão do combate ao crime 

organizado e o tráfico de armas à nível global. 



 

as preocupações vocalizadas - na Assembleia Geral da ONU em 2014 - pelos Estados parte do 

Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas Pequenas 

e Armas Leves em todos seus aspectos. Tal Grupo de Trabalho reunido no âmbito da 

Conferência das Partes para a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional, além de chamar atenção para os perigos que emergem da impressão 3D de 

armas, também destaca a relevância de problemáticas relacionadas a esse fenômeno como o 

uso de armas modulares, a utilização de correios e serviços de entrega para o tráfico de armas 

e as compras na internet e a dark web. 

Na caracterização do fenômeno da impressão 3D de armas e seus componentes, o 

Grupo de Trabalho destaca que a fabricação caseira de praticamente todos os componentes de 

armas de fogo já é uma realidade que, por sua vez, é potencializada pelo livre acesso aos 

arquivos para a fabricação de armas de fogo via internet e dark web. Somando-se a isso a 

ampliação do acesso a dispositivos que combinam capacidades de imprimir componentes de 

plástico e finalizar a fabricação de componentes metálicos. Mas, também, a possibilidade de 

que pessoas com acesso a equipamentos industriais de impressão 3D os utilizem para a 

fabricação ilícita de armas. Dito isso, no tocante à aplicação das provisões do Protocolo para 

Armas de Fogo a esse fenômeno, o Grupo de Trabalho concluiu que essa aplicação se dá de 

forma análoga à fabricação tradicional de armas, ou seja, armas impressas em 3D estão sujeitas 

ao regime de controle e transferência do Protocolo, embora a implementação dessa normativa 

às armas 3D traga novos desafios - aos Estados membros do Protocolo - diferentes dos 

apresentados pelas armas de fabricação convencional. Portanto, a impressão por 

manufaturamento aditivo de armas de fogo e seus componentes - sem uma autorização válida 

e sem aplicar as marcações necessárias - configura o delito de fabricação ilegal de armas. 

Enquanto isso, a transferência e download de arquivos para a impressão de armas estão fora do 

escopo do Protocolo, demandando atualizações legislativas urgentes. 

Outra zona cinzenta do Protocolo pode ser identificada na problemática das armas de 

fogo modulares que, a partir dos anos 2000, tornaram-se cada vez mais populares por permitir 

que uma mesma arma seja empregada em diversos cenários operacionais por meio da instalação 

de novos componentes ou reconfiguração dos originais, consequentemente, alterando as 

características chaves da arma. Isso pode ocorrer, por exemplo, pela aquisição de um carregador 

estendido ou um conversor de tiro - de semiautomático para automático -, potencialmente, 

permitindo que um proprietário de uma pistola semiautomática converta essa arma em uma 

metralhadora. Essa problemática das armas modulares facilitou a fabricação caseira de armas, 

sobretudo pela proliferação dos kits “Do it yourself” (Faça você mesmo) de componentes de 



 

armas de fácil finalização e montagem que podem ser comprados pela internet ou impressos 

em 3D a partir de arquivos CAD disponíveis online. Nesse caso, à luz do Protocolo, o indivíduo 

que monta uma arma modular sem autorização estatal também pode ser enquadrado no delito 

de fabricação ilegal de armas (CTOC/COP, 2020, p.10). 

 

4. Os circuitos internos do tráfico de armas no Brasil - armas caseiras, desviadas e 

impressas 

Os circuitos internos do comércio ilícito de armas de fogo no Brasil são caracterizados 

por “desvios privados e institucionais” de armas leves que são roubadas, furtadas, perdidas ou 

vendidas ilegalmente, ou seja, são desviadas do poder público ou de proprietários privados que 

as armazenam em clubes de tiro, domicílios, empresas de segurança privada, lojas de armas e 

repartições públicas (DREYFUS, 2007, p.157). 

Atualmente, mais de 3600 Empresas de Segurança Privada (ESP) estão operando no 

Brasil, utilizando mais de 240 mil armas de fogo em seus arsenais, dentre as quais 12.000 foram 

perdidas entre os anos de 2017 e 2021. Nessa série histórica de cinco anos, 2017 é o ano com 

maior registro de armas extraviadas e nos anos seguintes, embora exista a possibilidade de 

subnotificação, percebe-se um movimento de redução nesses registros de armas extraviadas: 

2018 (3.304), 2019 (2.401), 2020 (1.692) e 2021 (692 até o mês de agosto). Segundo 

informações obtidas pela agência de dados Fique Sabendo (2021) via Lei de Acesso à 

Informação, desde 2016 até 25 de agosto de 2021, a Polícia Federal instaurou 23.283 inquéritos 

contra ESP, sendo que 4.829 desses inquéritos foram arquivados, 516 empresas tiveram seus 

alvarás de funcionamento cassados, mas as punições mais comum são multas e advertências. 

Ao ser entrevistado pela jornalista Cecília Olliveira, Ivan Marques, presidente da 

organização Control Arms, - uma coalizão internacional de organizações ligadas ao Tratado 

sobre o Comércio de Armas (Arms Trade Treaty) - avalia que “a reiterada perda de armas por 

vigilantes, negligência no controle de arsenais ou seu manejo precário na ocasião de falências 

dessas empresas tem sido recorrente no Brasil, criando um canal direto de migração de armas 

legais ao mercado ilegal” (OLLIVEIRA, 2021). Assim como um cidadão com certificado CAC 

(Caçadores, Atiradores e Colecionadores) que perde uma arma deve registrar um boletim de 

ocorrência em uma unidade de polícia local e prover uma série de documentos para a Diretoria 

de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), quando uma empresa de segurança perde 

determinado armamento esse fato é registrado isoladamente junto à polícia civil, mas raramente 

é investigado (OLLIVEIRA, 2021).  



 

Em termos institucionais, a gravidade dessa situação já foi destacada por duas CPIs 

sobre o tráfico de armas instauradas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (ALERJ), em 2011 e 2015. No relatório final dessa última CPI - aprovado em 2018 - 

chegou-se à conclusão de que as Empresas de Segurança Privada são a principal fonte de desvio 

de armas no Estado do Rio de Janeiro. Nessa CPI de 2015, os dados fornecidos à CPI pela 

Polícia Federal revelam que 17.662 armas de ESP foram roubadas, furtadas ou perdidas entre 

2006 e 2015, isto é, o equivalente a aproximadamente um terço dos armamentos adquiridos por 

essas ESP (OLLIVEIRA, 2021). Isso tudo levou o deputado estadual Carlos Minc - relator da 

CPI de 2015 - a declarar que esse equipamento roubado “são armas que vão parar nas mãos de 

criminosos, com algumas dessas firmas de segurança privada parecendo ser fachadas do tráfico 

de armas”. 

Por mais estarrecedora que essa situação seja, ela certamente não é nova, já que quando 

foi realizada uma CPI federal sobre o Tráfico de Armas, em 2006, na Câmara dos Deputados, 

auferiu-se que somente no ano de 1999, foram desviadas 10.000 armas de ESP do Rio de 

Janeiro (OLLIVEIRA, 2021). Na ocasião, o relatório final da CPI apontou o Estatuto do 

Desarmamento - aprovado em 2003 - como um marco legal para combater esses desvios de 

armamentos, na medida em que responsabiliza o proprietário da ESP pelos desvios. 

 Outra fonte de armamentos, cada vez mais relevante para os circuitos internos do 

tráfico de armas no Brasil é a fabricação de armas artesanais, isto é, armas que tiveram suas 

características modificadas ou que foram construídas inteiramente de forma rudimentar, 

evidentemente, sem nenhuma certificação oficial ou controle de qualidade. Tais armas 

artesanais que, no passado, eram encontradas, majoritariamente, em regiões rurais, podem ser 

feitas por ferreiros, serralheiros, torneiros mecânicos ou leigos que atuam como armeiros 

amadores a partir de instruções disponíveis na internet. 

Ao discutir a problemática das armas artesanais e da impressão 3D de componentes de 

armas no Brasil, o estado de Minas Gerais (MG) apresenta uma particularidade que deve ser 

incorporada à análise. Em 2014, o Instituto Sou da Paz realizou uma pesquisa sobre o perfil 

das armas de fogo apreendidas no Sudeste, na qual Minas Gerais - à época o segundo estado 

que mais apreendeu armas no país - destacou-se pela grande quantidade de simulacros e armas 

de fogo artesanais apreendidas. Fato esse que, segundo a pesquisa, pode indicar uma escassez 

de armas no mercado ilegal, haja vista a apreensão pela Polícia Militar de 2.694 armas de fogo 

artesanais apenas em 2014, sendo que, dessas, 76% eram espingardas polveiras (arma de um 

ou dois canos que é municiada pelo cano), 11% garruchas e 5% espingardas.  



 

Essa concentração em torno de três principais tipos de armas artesanais “pode indicar a 

existência de núcleos de fabricação em escala” (LANGEANI; POLLACHI, 2016, p.14), 

embora também existam registros de apreensões de outros tipos de armas caseiras. Como foi 

averiguado na ocasião da prisão de Leonardo Russo Thomasi, um senhor de 68 anos que, 

durante o período do Natal, trabalhava como Papai Noel de shopping e,  no resto do ano, como 

armeiro em uma fábrica clandestina - especializada na fabricação de submetralhadoras - nos 

fundos de sua casa na capital mineira. Nessa ocorrência, as 14 submetralhadoras apreendidas 

com Tomasi compõem parte das 42 submetralhadoras artesanais apreendidas no estado de MG, 

apenas no ano de 2016.  

Entre janeiro de 2013 e outubro de 2018, as forças policiais brasileiras retiraram de 

circulação ou registraram em ocorrências mais de 2,6 mil submetralhadoras, o que representa 

uma média de uma submetralhadora por dia, sendo que, dessas, 15% são de fabricação 

artesanal. Nesse sentido, por meio da Lei de Acesso à Informação, a BBC News Brasil obteve 

dados sobre apreensões de submetralhadoras nos 27 estados brasileiros, sendo que, do total, 

apenas 12 estados fornecem dados sobre apreensões desse tipo de armamento, “e somente 8 

discriminam o tipo de produção (artesanal ou industrial)”. Dito isso, dentre os estados que 

forneceram dados, Minas Gerais, São Paulo e Paraná estão no topo do ranking de apreensão de 

submetralhadoras artesanais.  

Sem dúvida, a análise dos dados sobre armas artesanais é um grande desafio que se 

soma às deficiências crônicas no rastreamento de armas no Brasil e na classificação das 

características desses armamentos - como marcas, calibres e tipos de armas - que são 

frequentemente inconsistentes (BODENMÜLLER; SPAGNUOL, 2016). De toda forma, o 

levantamento liderado pela BBC News Brasil demonstra que “as apreensões de 

submetralhadoras artesanais cresceram em praticamente todos os Estados nos últimos cinco 

anos”, fato esse que, segundo os especialistas consultados, está relacionado a dois principais 

fatores: “à crise econômica e à disseminação de informações online sobre como fabricar uma 

arma”. Tal hipótese é corroborada pelo delegado mineiro Emerson Morais que “explica que até 

2014 eram poucas as armas artesanais apreendidas”, logo, a crise econômica pode ter motivado 

“criminosos a procurar alternativas às armas industriais comercializadas de maneira ilegal”, 

haja vista a disparidade de preços - destacada pelo delegado - entre, por exemplo, os 12 mil 

reais pagos em média por uma pistola industrial no mercado negro e os 5 mil reais pagos por 

uma submetralhadora artesanal que, frequentemente, possui uma vida útil menor, porém mais 

poder de fogo por conta de sua cadência de tiro. Por esse atrativo financeiro, os especialistas 

consultados pela BBC Brasil apontam que os principais compradores dessas armas artesanais 



 

são facções criminosas brasileiras, embora a maioria dos armeiros não sejam filiados a essas 

organizações. 

Dessa forma, transcorridos oito anos desde a análise desses dados coletados junto à 

Polícia Militar de MG, em 2014, uma questão que se coloca é o impacto das tecnologias de 

impressão 3D e seus derivados na atividade dessas fábricas clandestinas de armas e seus 

núcleos de maior escala. De fato, por mais que o volume de apreensões de armas artesanais 

registrado em MG seja elevado, essas armas são rudimentares e com baixo poder de fogo, 

quando comparadas com armas e componentes que podem ser impressos ou finalizados por 

uma máquina orientada por um modelo CAD. 

Portanto, a incorporação das tecnologias de impressão 3D por fábricas de armas 

clandestinas, que já operam com métodos mais rudimentares, é uma questão de investigação 

urgente pelo poder público, pois a proliferação de fábricas de armas clandestinas adotando 

essas tecnologias pode levar a uma elevação abrupta no volume de armas no mercado ilegal, 

mas, acima de tudo, no poder de fogo dessas armas ilegais, em termos de seu calibre, cadência 

de tiro e capacidade de munição. Dessa forma, independentemente dessas armas artesanais 

impressas em 3D serem pistolas, fuzis ou carabinas automáticas, certamente, esses atributos 

que conferem maior poder de fogo às armas aumentam seu potencial de enfrentamento e 

vitimização de pessoas envolvidas na conflagração armada ou não.  

Além disso, também é importante considerar o impacto da fabricação artesanal de 

componentes - como carregadores estendidos ou peças que convertem a cadência de tiro de 

uma arma para automática - sobre o circuito interno do tráfico de armas, haja vista a maior 

facilidade de comercializar componentes isolados do que uma arma completa - sua detecção é 

mais difícil por seu tamanho e formato - e o vasto tamanho do mercado representado pela 

grande quantidade de proprietários de armas legais e ilegais existentes no Brasil que, 

potencialmente, podem adquirir esses componentes e instalá-los facilmente. Um exemplo dessa 

prática foi detectado pela Polícia Civil de Porto Alegre que, em maio de 2022, autuou em 

flagrante um homem de 27 anos por posse de acessórios de armas que foram produzidos em 

sua própria residência (G1, 2022). Nesse esquema, a casa desse homem funcionava como uma 

fábrica clandestina de peças e acessórios de armamentos, na qual cinco impressoras 3D, 

avaliadas em R$15 mil, estavam operando simultaneamente, sem interrupções, 24 horas por 

dia, imprimindo peças supostamente projetadas pelo suspeito. 

Em entrevista ao G1, o delegado Guilherme Calderipe pontuou que os produtos eram 

vendidos para todo o Brasil pela internet, sendo que a principal produção dessa fábrica 

clandestina eram os chamados “kit roni” que podem ser usados tanto em armas de fogo como 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2022/05/07/suspeito-de-fabricar-armas-em-impressora-3d-e-preso-em-gravatai-video.ghtml


 

em airsofts (réplicas de armas para esporte de simulação de combates). Esses “kits roni” são 

encontrados facilmente em lojas onlines especializadas em produtos de airsoft por valores a 

partir de 1700 reais. Sua principal função é aumentar a estabilidade do disparo de uma pistola 

que é acoplada ao “kit roni” (Figuras 1013 e 1114), sobretudo, quando essa pistola recebe um 

um dispositivo auto sear (seletor de tiro) que, ao ser instalado, converte sua cadência de tiro 

de semi-automática para automática. Essa modificação torna mais difícil controlar a precisão 

dos tiros pelo recuo das rajadas automáticas, o que explica a demanda por “kits roni” que 

adicionam uma coronha e a possibilidade de acoplar acessórios como empunhaduras verticais, 

lanternas, miras e miras lasers. 

Com isso em mente, os investimentos necessários para a obtenção de uma carabina 

automática ou submetralhadora pela instalação de peças e acessórios em uma pistola são 

significativamente menores do que o preço no mercado ilegal de um fuzil automático que, 

frequentemente, pode ser negociado por R$50 mil reais. Além disso, por seu tamanho reduzido, 

possibilidade de desmontagem e material de fabricação (frequentemente, resinas e polímero 

que não são detectadas por raio-x), esses acessórios são mais facilmente contrabandeados e 

transportados, além de poderem ser impressos em 3D, tornando os um caminho mais seguro e 

econômico para a obtenção de uma arma automática ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Disponível em: <https://www.popularairsoft.com/news/roni-replica-kit-ksckwa-g17g18> 

Acesso em 20 jun 2022 
14 Disponível em: 

<https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADcia/denarc-

apreende-acess%C3%B3rio-que-transforma-pistola-em-submetralhadora-em-porto-

alegre-1.419189 > Acesso em 20 jun 2022 

Figura 11 - Pistola Glock equipada com um “kit roni” e 

carregador de tambor 
Figura 10 - Ilustração da instalação de um “kit toni” 

em uma pistola Glock 



 

 

 

 

5. Os circuitos externos do tráfico internacional de armas no Brasil 

Avançando para o contexto dos circuitos externos do tráfico de armas no Brasil, assim 

como nos circuitos internos, também são comuns os desvios institucionais e privados de armas 

e munições produzidas e vendidas em países latino-americanos limítrofes ao Brasil, como 

Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia, utilizando métodos análogos aos descritos nos 

desvios do circuito interno (DREYFUS, 2007, p.159). Além disso, outra forma relevante de 

desvio de armamentos é a triangulação ou o “efeito bumerangue”, isto é, a exportação legal de 

armas fabricadas no Brasil para determinado país que, posteriormente, são compradas por 

atores privados, nesse país, que as desviam para serem comercializados ilegalmente no Brasil 

- seu país de origem. Tal fenômeno da triangulação, em grande medida, é possível pela má 

fiscalização da venda doméstica de armas em determinado país, possibilitando sua compra por 

nacionais ou estrangeiros que se aproveitam das dimensões continentais do Brasil para 

contrabandeá-las pelas fronteiras. Um exemplo notório dessa prática é o Paraguai que, até 2002, 

apenas exigia uma cópia do documento de identidade para permitir que nacionais e cidadãos 

estrangeiros comprassem armas pequenas e munições, resultando na importação massiva de 

armamentos do Paraguai nos anos 1990 e a aquisição de armas por brasileiros nas lojas de 

armas paraguaias (DREYFUS, 2007, p.158).  

Em 2018, a Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas 

publicou um relatório no qual, a partir do rastreamento de 9.879 armas apreendidas pela Polícia 

Federal, foi traçado um diagnóstico do tráfico de armas no Brasil. Na ocasião, os jornais O 

Globo, Estado de São Paulo e a agência Reuters tiveram acesso a esse relatório de circulação 

restrita e repercutiram suas principais conclusões e recomendações. No tocante às rotas do 

tráfico de armas, a Polícia Federal conclui que 99% das armas contrabandeadas entram no 

Brasil por via terrestre, sendo que a região de maior concentração desses fluxos ilícitos é a 

tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, na região de Foz do Iguaçu, Paraná 

(BOMFIM, 2018). Mas também existem outros pontos de entrada relevantes para o tráfico de 

armas, como as cidades de Ponta Porã (MS) e Guaíra (PR), que fazem fronteira com o Paraguai, 

além das cidades de Corumbá (MS) que compartilha fronteira com a Bolívia e Santana do 

Livramento (RS) na fronteira com o Uruguai (REUTERS, 2018). 

Nesse sentido, a maior parte das armas curtas e de menor calibre, como pistolas e 

revólveres, que abastecem o crime organizado no Brasil - especialmente na região Sudeste - 



 

são contrabandeadas do Paraguai. Segundo trechos do relatório da PF publicados pela Reuters, 

“embora o Paraguai figure como principal país de trânsito de armas para o Brasil, os EUA 

continuam sendo nosso maior fornecedor indireto de pistolas e fuzis ilegais, como resultado do 

livre comércio em lojas e feiras-livres que ocorrem em cidades americanas” (REUTERS, 

2018). Essas armas, embora adquiridas nos EUA, têm procedências diversas, como apontado 

no relatório da PF: 

 

Pistolas da Áustria e República Tcheca e fuzis de assalto similares ao AK-47 da 

Romênia, China, Egito, Hungria, Bulgária e de outros países do leste europeu são 

comumente apreendidas no Brasil, após terem sido importadas por lojas dos EUA e 

adquiridas por cidadãos americanos e depois exportadas ilegalmente para o Paraguai, 

Bolívia e Brasil. (REUTERS, 2018) 

 

Essas armas longas e de maior calibre, como fuzis e rifles, adquiridas nos EUA e 

contrabandeadas para o Brasil, não são armas de criminosos comuns como revólveres que 

compõem a maior parte do mercado ilegal de armas no Brasil, pelo contrário, esse armamento 

de grosso calibre costuma ser encomendado por organizações criminosas para garantir 

superioridade bélica em ações violentas com alta chance de confrontamento, como roubos à 

banco, transportadoras de valores e caixas eletrônicos (REUTERS, 2018), além das disputas 

por controle territorial para práticas criminais. Dito isso, quanto ao caminho percorrido por 

essas armas longas adquiridas nos EUA e contrabandeadas para o Brasil, o relatório da PF 

identificou três principais métodos utilizados pelos traficantes: “contrabando da arma completa 

diretamente dos Estados Unidos para o Brasil, contrabando de componentes de armas 

diretamente dos Estados Unidos para o Brasil e contrabando dos Estados Unidos para o Brasil 

utilizando terceiros países, especialmente Bolívia e Paraguai” (REUTERS, 2018).  

Desde 2014, a PF vem coletando dados sobre os locais de compras das armas de alto 

calibre apreendidas no Brasil. Nesse levantamento, constatou-se que das oito principais lojas 

de origem dessas armas, seis são estadunidenses, sendo que cinco dessas estão localizadas no 

estado da Flórida, mas, ainda assim, a primeira da lista é uma loja paraguaia localizada no 

centro da capital, Assunção, que “vende pistolas automáticas, fuzis e munições, no atacado e 

no varejo, especialmente importadas da República Tcheca” (REUTERS, 2018).  

Depois desses dois países (EUA e Paraguai) que têm em comum o baixo controle do 

acesso civil a armamentos, Argentina, Bolívia e Uruguai são os principais fornecedores de 

armas contrabandeadas para o Brasil, segundo o relatório da PF que também destaca a 

tendência de desvio de armamentos das instituições públicas uruguaias para integrar o circuito 



 

externo do tráfico de armas para o Brasil. Ademais, nesse relatório de 2018, a Polícia Federal 

enumera oito recomendações para coibir o tráfico de armas para o Brasil (BOMFIM, 2018).  

No tocante ao mercado civil de armas, a PF recomenda inventariar armas de uso 

público, limitar o acesso da população civil a armas pesadas, aumentar o controle ou cassar a 

autorização de funcionamento das lojas que desviam armas para venda ilegal, principalmente 

nas regiões de fronteiras, além de criar normas que limitem a venda à população civil de 

pistolas calibre 9mm e fuzis que, no Brasil, eram controlados como de uso restrito até a 

flexibilização no governo Bolsonaro. Além disso, sobre questões mais burocráticas policiais, a 

PF recomenda a estruturação de setores responsáveis pelo controle de armas e sistemas 

informatizados com essa finalidade (registros e importações) nos países vizinhos ao Brasil para 

que esses respondam pedidos de rastreamento de armas apreendidas, bem como a instauração 

de investigações de ofício em resposta a pedidos de rastreamento de armas apreendidas no 

Brasil e importadas pelo Uruguai e Paraguai. Finalmente, a PF também recomenda o 

levantamento de um inventário de armas de uso das polícias e Forças Armadas de países 

vizinhos do Brasil (BOMFIM, 2018). 

Atualmente, para além desses canais, tradicionalmente, utilizados para o contrabando 

de armamentos, traficantes de armas estão operando seus negócios por meio da dark web. Essa 

rede, cujos usuários mantêm-se incógnitos com softwares de anonimato, tornou-se terreno fértil 

para a disseminação de arquivos CAD para impressão de armas e componentes, mas também 

para a venda direta de armas, componentes e munições. Em uma pesquisa publicada, em 2017, 

pela Rand Corporation, constatou-se que a dark web tem desempenhado o papel de facilitadora 

do desvio de armas adquiridas legalmente, mas também da circulação de armas ilícitas que já 

estavam nos mercado criminais dispersos pelo mundo, inclusive aumentando a disponibilidade 

de armas mais recentes e potentes, ao mesmo tempo em que essas tendem a ser ofertadas por 

um preço menor do que nos mercados criminais tradicionais das ruas. Nessa mesma pesquisa, 

verificou-se que dentre os itens listados na dark web relacionados a armamentos, os mais 

comuns são armas de fogo (42%), seguidos de produtos digitais relacionadas a armas (27%) - 

como arquivos CAD para impressão de armas e componentes - e munições (22%) (Idem). 

Evidentemente, a venda de armas, seus componentes e munições pela dark web e seu transporte 

de um vendedor situado em um Estado parte do Protocolo para Armas de Fogo para um 

comprador localizado em outro Estado parte configura o delito de tráfico internacional de 

armas, entretanto, a dificuldade em estabelecer a localização dos usuários da dark web pela 

utilização de softwares de anonimato pode comprometer esse enquadramento criminal. 



 

Uma consequência desse aumento nos fluxos do tráfico internacional de armas e seus 

componentes via dark web é a crescente utilização de serviços postais e de entrega por 

traficantes e compradores, inclusive, esse já é o principal meio utilizado para traficar armas na 

União Europeia (CTOC/COP, 2020, p.13). Tais fluxos se dão, em grande medida, pelo 

escamoteamento dos componentes de pequenos lotes de armas desmontadas em múltiplos 

carregamentos de produtos comercializados legalmente, ou seja, o chamado “tráfico formiga” 

ou “conta gotas” (DREYFUS, 2007). Com essa estratégia, os traficantes buscam evitar o 

contato físico direto entre funcionários alfandegários e indivíduos transportando armamentos, 

além de explorarem o déficit de treinamento das autoridades alfandegárias nacionais para 

identificar esses componentes, assim como, o déficit pessoal e tecnológico que inviabiliza uma 

checagem completa das informações declaradas e conteúdo dos fluxos transnacionais cada vez 

mais intensos de bens comercializados. Evidentemente, o contrabando de armamentos para o 

Brasil nessa modalidade “conta gotas” têm diversas procedências nacionais, entretanto, é 

importante destacar os EUA enquanto um terreno especialmente fértil para traficantes de armas 

pelo módico controle de armamentos, sobretudo de seus componentes e munições que, por 

vezes, não chegam nem a serem comercializados e controlados como armamentos. 

Entre os dias 8 e 28 de março de 2021, a Interpol - em cooperação com 13 países 

membros e o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes (UNODC) - coordenou a 

Operação Trigger VI direcionada ao combate do tráfico internacional de armas. No Brasil, a 

liderança da operação coube à Polícia Federal que, por meio do Escritório Central da Interpol 

em Brasília, se articulou com a Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, para integrar nas atividades operacionais as Polícias Civis e 

Militares de todos estados brasileiros, a Receita Federal, o Exército e a Polícia Rodoviária 

Federal (BRASIL, 2021). Nessa operação, a partir de pesquisas realizadas nas bases de dados 

da Interpol (iARMS), promoveu-se a aproximação do trabalho da polícia, alfândega e serviços 

de fronteira para rastrear armas ilegais apreendidas e tentar detectar possíveis ligações com o 

crime organizado, traçando relações entre uma arma ilegal isolada e sua composição de uma 

rede criminosa maior. 

Dito isso, segundo os resultados da Operação compartilhados pela Interpol, as forças 

policiais dos 27 estados brasileiros e a Polícia Federal “confirmaram uma relação clara entre 

tráfico de armas e fraude, incluindo a venda entre gangues de armas falsificadas” (INTERPOL, 

2021, tradução nossa). Soma-se a isso a apreensão, pela PF e o Exército brasileiro, de mais de 

60 armas ilegais desviadas do mercado legal por uma rede criminosa adepta da falsificação de 

documentos e do contrabando. Nesse sentido, outra conclusão geral do trabalho integrado dos 



 

países envolvidos da Operação Trigger VI, foi a detecção de “novas tendências regionais, como 

um aumento na circulação de armas difíceis de rastrear e mais conteúdos em redes sociais que 

incentivam o uso deste armamento” (ONU BRASIL, 2021). Essas armas, que têm origem na 

América do Norte, Ásia e Europa, são desmontadas e escondidas em diferentes envios pelo 

correio até a América do Sul, seu destino final, onde são montadas por seus compradores 

criminosos. 

Ao analisar a evolução do tráfico de armas no Brasil, comparando os relatórios de 2018 

da PF com os resultados da Operação Trigger Vi, percebe-se um reforço nas tendências de 

fabricação mecânica ou impressão 3D de armas artesanais ou ghost guns, bem como de uso de 

serviços de correio para contrabandear armas ou componentes, cuja origem não é sul americana, 

e que, frequentemente, são de difícil rastreamento por serem fabricados ilegalmente sem 

registros oficiais. 

 

 

Figura 12 - Apreensões de armas, componentes e munições por autoridades brasileiras, durante a Operação Trigger VI. 

Na foto, da esquerda para a direita, percebe-se a apreensão de “kits roni”, pistolas com dispositivo autosear - a maioria 

da linha Glock -, carregadores estendidos (inclusive um de tambor) e munições empacotadas. 



 

 

6. A flexibilização da legislação de controle de armamentos no governo Bolsonaro 

Desde sua posse no dia primeiro de janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro - eleito 

com uma retórica armamentista - tem trabalhado intensamente junto ao Congresso Nacional 

para flexibilizar o acesso às armas de fogo pela população civil e agentes de segurança. Ao 

comparar a média anual de registros de armas de fogo por brasileiros junto à Polícia Federal 

no triênio 2016-2018 (47.141) com a média anual dos três primeiros anos da presidência de 

Jair Bolsonaro (153.000), verifica-se uma elevação em 225% na autorização para a aquisição 

de armas por civis (MARQUES, 2020). Na contramão desse aumento na compra de 

armamentos por civis está a redução sucessiva nas apreensões de armas de fogo ilegais pelo 

poder público. Em 2018, último ano do governo Michel Temer, foram apreendidas 8.216 armas 

no Brasil, enquanto isso, em 2019, primeiro da administração Bolsonaro, esse número caiu para 

6.051, mantendo essa trajetória descendente em 2020, quando 4.084 armas de fogo foram 

apreendidas (MARQUES, 2020). 

Um dos resultados quantitativos desse esforço armamentista pode ser identificado no 

Sistema Nacional de Armas (Sinarm) - administrado pela Polícia Federal - que, nos últimos 

três anos, registrou uma duplicação na circulação de armas no Brasil, isto é, os 637.972 

registros de armas ativos, em 2016, aumentaram para 1.056.670, em 2019, e alcançaram a 

marca de 1.279.941, em 2020. Paralelamente, também aumentaram as solicitações de registros 

CACs para a aquisição de armas e munições. Nos anos anteriores à eleição de Bolsonaro, a 

média anual de concessões de certificados CAC oscilava em torno de 15 mil, mas, após sua 

ascensão à presidência do Brasil, alcançou-se a média de emissão anual de 89 mil certificados 

CACs (AGÊNCIA PÚBLICA, 2021).  

Diante desse quadro de proliferação de armas entre a população brasileira, um 

fenômeno extremamente preocupante é o furto, roubo ou extravio desses armamentos. Segundo 

dados do Comando do Exército obtidos pela Agência Pública via Lei de Acesso à Informação, 

o número de armas adquiridas por CACs que foram perdidas ou extraviadas no triênio 2019-

2021 alcançou uma alta histórica de 840 armas de CACs perdidas ou extraviadas entre os meses 

de janeiro e setembro de 2021, em comparação com a série histórica de 749 armas de CACs 

perdidas ou extraviadas em 2019 e 614 armas em 2020.  

Em deliberação referente a decretos presidenciais de flexibilização do acesso à 

armamentos, a Ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber mobilizou dados da CPI das 

Organizações Criminosas do Tráfico de Armas (2006), ao afirmar que “a maioria das armas de 

fogo utilizadas no crime foram produzidas no Brasil. 86% das armas apreendidas foram 



 

produzidas no Brasil, com autorização do Comando do Exército”. Dessa forma, ao combater a 

hipótese corriqueira de que as armas utilizadas por criminosos são de origem estritamente 

ilegal, a Ministra apontou que “as armas de fogo pequenas e leves (small arms and light 

weapons) constituem 94% do arsenal apreendido com criminosos e integrantes de organizações 

criminosas”, justamente os armamentos que são alvo dos decreto presidencial que busca 

permitir a posse de seis armas dessa categoria por registro CAC.  

Evidentemente, uma consequência dessa opção de política pública é o aumento na 

disponibilidade de armamentos que podem ser desviados para os mercados criminais por meio 

do roubo, furto e, inclusive, “pela criação de um mercado secundário clandestino de revenda 

de armas pelos proprietários originais, como enfatizado no Sub-Relatório da Comissão 

Parlamentar de Investigação” (BONIN, 2021).  Assim como a Ministra Weber, a pesquisadora 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Isabel Figueiredo também contrapõe-se à crença 

introjetada pelo setor de segurança brasileiro de que a origem principal das armas utilizadas 

por criminosos são o contrabando na fronteira, destacando que aproximadamente 40% das 

armas apreendidas pelas polícias brasileiras são de origem legal e produzidas no Brasil 

(OLLIVEIRA, 2021).  

Com dois anos e um mês de presidência, a política de acesso a armas - que, 

inevitavelmente, influencia esse desvio de armas legais - já tinha sido alvo de 31 alterações 

publicadas por Bolsonaro, sendo que essas consistem em 14 decretos presidenciais, 14  

portarias de ministérios ou órgãos governamentais, dois projetos de lei e uma resolução. Todos 

orientados no sentido da facilitação da compra de armas e munições e flexibilização dos 

mecanismos que controlam o acesso a armamentos. Esse cenário caótico de sucessivas 

alterações legislativas em um curto espaço de tempo representa um contraste brutal com o 

período entre 2003 e 2018, quando a política de armas do Brasil estava balizada em um único 

decreto: o Estatuto do Desarmamento (ED).   

Nesse sentido, ao examinar esse cenário em retrospecto, Felippe Angeli do Instituto 

Sou da Paz defende que “os regulamentos devem ser claros e objetivos”, pois “agora estamos 

em um caos normativo. Há uma dificuldade de entendimento, uma vez que há casos de decretos 

que se cruzam” (RESENDE, 2021). No emaranhado das 31 alterações à política de acesso a 

armas durante o governo Bolsonaro, um projeto de lei especialmente pertinente para a 

discussão sobre o tráfico de armas é o PL 3.723/2019 que altera o Estatuto do Desarmamento. 

Atualmente, esse projeto de lei - de relatoria do senador Marcos do Val e iniciativa do Poder 

Executivo - está aguardando apreciação pelo Senado Federal, após a concessão de um pedido 

de vista. 



 

Ao analisar as complementaridades e divergências entre esse projeto de lei e os decretos 

presidenciais publicados por Bolsonaro, em relação à quantidade de armas que um cidadão 

brasileiro pode possuir, segundo o Decreto 9.846/2019, atiradores desportivos (CACs) podem 

ter até 60 armas (30 de calibre permitido, ou seja, não restrito às forças de segurança, e 30 de 

calibre restrito). Por outro lado, o projeto de lei 3.723/2019 não estabelece um limite máximo 

para aquisição de armas de fogo. Na prática, só estabelece um limite mínimo para atiradores 

desportivos que têm o direito de adquirir ao menos 16 armas de calibre permitido ou restrito, 

dessas, pelo menos seis podem ser de calibre restrito. Tal limite de 16 armas ainda “poderá ser 

expandido em regulamentação do Comando do Exército” (Agência Senado, 2022). 

Nessa toada, não bastassem as flexibilizações no tipo e quantidade de armas que uma 

pessoa pode adquirir no Brasil, outro projeto de lei, o PL 3722/12, também propõe alterações 

massivas nos requisitos para uma pessoa adquirir esses armamentos. Isso posto, apresentada 

em 2012 e, atualmente, pronta para pauta no plenário, a PL 3722/12 busca revogar o Estatuto 

do Desarmamento e substituí-lo pelo novo Estatuto de Controle de Armas de Fogo (ECAF). 

De acordo com essa proposta de um novo estatuto, os requisitos para uma pessoa adquirir uma 

arma de fogo de calibre de uso permitido são ser maior de 21 anos “apresentar documentação 

válida (Identidade, CPF ou CNPJ, comprovantes de residência e emprego); e atestar com 

documentos e laudos emitidos por profissionais ou instituições  credenciadas ter capacidade 

técnica e psicológica para o manejo e uso da arma a ser adquirida” (AGÊNCIA CÂMARA, 

2021).  

 Esses requisitos, excetuando-se a idade mínima que era de 25 anos, já constavam no 

Estatuto do Desarmamento, todavia uma proposta de mudança substancial à lei vigente - 

presente no ECAF - é a retirada do impedimento à compra e porte de arma de fogo por pessoas 

que respondem a inquérito policial ou a processo criminal, mas também a pessoas condenadas 

em processo criminal por infração penal culposa (AGÊNCIA CÂMARA, 2021). 

 Todas essas exigências legais para aquisição de armas de fogo, seja nos termos do ED 

ou do ECAF, também se aplicam a compra de “partes, componentes e acessórios de armas de 

fogo, bem como de munições, estojos, espoletas, pólvora e projéteis” (AGÊNCIA CÂMARA, 

2021). Evidentemente, ao reduzir as exigências para compra e porte de arma de fogo, as opções 

de política pública que constam na PL 3722/12 têm como efeito instantâneo - caso sejam 

aprovadas e entrem em vigor - a ampliação do número de pessoas elegíveis para adquirir 

armamentos pela redução nas exigências para compra e porte.  

Isso é fato, mas uma possibilidade que deve ser discutida é que esse cenário de 

proliferação de armas pequenas e leves no Brasil, não só beneficia o tráfico de armas e a prática 



 

de crimes violentos, mas também beneficia fabricantes de armas caseiras ou de ghost guns 

(impressas em 3D) pela facilitação do acesso a componentes “novos de fábrica” - desviados do 

mercado legal - que são necessários para fabricação de armamentos com maior confiabilidade 

e durabilidade. 

Outro exemplo dessas mudanças legislativas que podem beneficiar desvios de 

armamentos comprados legalmente é a substituição do “Certificado de Registro de Arma de 

Fogo” pelo “Certificado de Registro e Licenciamento de Arma de Fogo, reforçando o caráter 

de licença permanente” (AGÊNCIA CÂMARA, 2021). Esse novo certificado - de “Registro e 

Licenciamento” de armas - contraria as exigências de apresentação periódica de armamentos 

adquiridos por CACs, previstas no ED, na prática, assumindo um caráter de licença 

permanente. Nessa lógica, o relator da PL 3722/12, Laudivio Carvalho, defende o novo 

certificado enquanto um “título de propriedade e, por essa razão, não faz sentido sua periódica 

renovação. Por isso, no substitutivo, atribui-se a ele validade permanente em todo o território 

nacional” (AGÊNCIA CÂMARA, 2021). Sem dúvida, ao considerar que o Brasil já possui um 

histórico recente grave de desvios de armamentos adquiridos legalmente, mesmo com as 

exigências de monitoramento do ED, como a apresentação trienal dos armamentos, essa é uma 

proposta que favorece os que se beneficiam desses desvios, fortalecendo os canais de 

abastecimento domésticos de armas, componentes e munições para o mercado negro. 

Quanto a alterações legislativas na rastreabilidade de armas e munições, após um ano 

da publicação do Estatuto do Desarmamento, as armas de fogo fabricadas devem conter 

dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, enquanto isso 

o PL 3.723/2019 dispensa a obrigação da venda de armas com dispositivos de segurança e 

identificação. Já no que se refere às munições, o ED determina que munições comercializadas 

no Brasil sejam armazenadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na 

caixa, para possibilitar a identificação do fabricante e comprador. Em contraponto, o PL 

3.723/2019 elimina a exigência de marcação de munições e código de rastreio.  

No que se refere ao acesso a munições, o Decreto 10.629/2021 - que está vigente - 

autoriza a aquisição anual por atiradores e caçadores donos de armas de fogo de “até mil 

unidades de munição e insumos para recarga de até 2 mil cartuchos para cada arma de fogo de 

uso restrito e até 5 mil unidades de munição e insumos para recarga de até 5 mil cartuchos para 

cada arma de uso permitido” (Agência Senado, 2022). Como se essa ampliação via decreto do 

acesso a munições não fosse suficiente, o PL 3.723/2019 não determina nenhum limite à 

compra de munições, tampouco restringe a recarga caseira de munição que, por sua vez, passa 

a ser uma autorização automática concedida para todos os CACs (Agência Senado, 2022).  



 

Dito isso, em linhas gerais, o processo de recarga manual de munições é utilizado por 

atiradores para montar munições caseiras, a partir da recarga de um estojo (cartucho) “vazio” 

de uma munição já deflagrada com a inserção de uma nova espoleta (ignição da munição), um 

propelente (pólvora) e um projétil. Tais estojos “vazios” que servem como insumo fundamental 

para a recarga de munições também podem ser adquiridos novos de fábrica para essa finalidade. 

Atualmente, é possível adquirir kits ou estações de recarga de munições em lojas brasileiras 

autorizadas, inclusive via internet, por valores que oscilam de 3 mil reais até 13 mil reais.  

Entretanto, é necessário um certificado de registro CAC para adquirir esses 

equipamentos, embora a oferta de parte dos componentes utilizados na recarga de munições já 

seja comum em plataformas de ecommerce que não fazem checagem de documentos como o 

Mercado Livre e a Shopee, dentre outros sites estrangeiros. Evidentemente, existem atiradores 

que recarregam munições para assegurar a qualidade e um preço competitivo para suas 

munições, mas esse também é um potencial canal de acesso a munições pelo crime organizado, 

haja vista a dificuldade de seu monitoramento. 

 

7. Novos incentivos e oportunidades para a fabricação e o tráfico de armas e 

munições no Brasil 

Essas alterações legislativas instauram um arranjo legal propício para a proliferação de 

fábricas ou estações particulares de recarga de munições que, pela letra da lei, poderiam 

recarregar milhares de cartuchos por ano. Além disso, se estamos falando de autorização 

automática para CACs operarem estações caseiras de recarga de munição, é importante 

destacar que, até março de 2022, 605 mil pessoas tinham registro CAC e, a cada 24 horas, 449 

pessoas obtêm novas licenças (G1, 2022). Esse ritmo frenético de emissão de certificados 

CACs resultou em um aumento de 262% do número de pessoas com essa licença entre julho 

de 2019 e março de 2022.  

Portanto, tratam-se de milhares de potenciais fábricas clandestinas de recarga de 

munição, sem obrigação prévia de fiscalização, registro ou controle estatal, haja vista que essa 

é uma autorização automática conferida aos CACs. Fato esse que, por sua vez, coloca essas 

“estações de recarga de munição” ou “fábricas clandestinas de munição” em um limbo jurídico, 

no qual, até que se prove a venda ou desvio de munições recarregadas, o “aluguel” de serviços 

de recarga para organizações criminosas ou alguma outra ilegalidade, esses equipamentos 

podem ser operados legalmente por CACs. Por se tratarem de milhares de potenciais 

estabelecimentos de recarga de munição espalhados em um país com as dimensões continentais 

e as desigualdades regionais brasileiras, é muito improvável a manutenção de uma rotina de 



 

monitoramento das operações de recarga de munições realizadas por CACs, que também não 

precisarão registrar tais operações por esta ser uma autorização automática.  

Todas essas possibilidades assustadoras levam à pergunta: a compra de munição sem 

limite, código de rastreio ou controle de sua recarga é do interesse de quem? Pode até interessar 

alguns atiradores esportivos, mas, certamente, o crime organizado tem muito mais a ganhar 

com os vários caminhos que se abrem para a aquisição doméstica de munições novas ou 

recarregadas de calibre permitido e restrito. Tais caminhos atravessados por intermediários 

com certificados CAC incluem, por exemplo, desvios de munições, insumos ou equipamentos 

para recarga de munições adquiridos legalmente, venda ilegal de munições recarregadas, sendo 

que essas podem ser fabricadas com cartuchos adquiridos legalmente por CACs ou com 

cartuchos recolhidos pelos criminosos clientes do serviço de recarga. 

 Em suma, o quadro normativo que se projeta para o Brasil beneficia o crime organizado 

que deve se aproveitar da redução das exigências de registro de armamentos, facilitação do 

acesso a peças e acessórios de armas e à extinção de mecanismos de rastreio de munições para 

aumentar seus lucros com o tráfico de armas e cometer crimes violentos na impunidade. Acima 

de tudo, o prognóstico de maior acesso a equipamentos e componentes industrializados 

necessários para a confecção ou finalização da fabricação de armas, por meio de tecnologias 

de impressão 3D, nos faz conjecturar um cenário criminal, no qual homicídios são cometidos 

por criminosos que podem utilizar, ao mesmo tempo, ghost guns e munições não rastreáveis, 

sejam elas recarregadas ou não. Assim sendo, como conduzir uma investigação bem sucedida 

nesse contexto? A arma utilizada no crime (ghost gun), sem código serial para rastreio, nunca 

existiu em nenhum registro oficial e as munições disparadas não têm marcações de um lote 

rastreável. Em um país com problemas crônicos de solução de crimes, essa “tempestade 

perfeita” - fruto da conjugação de armas e munições não rastreáveis - pode ser o combustível 

para uma explosão na impunidade e nos crimes violentos com armas de alto poder de fogo. 

As fábricas clandestinas, os pólos produtores e os armeiros de fundo de quintal já 

operam há anos espalhados pelo Brasil. A utilização das tecnologias de impressão 3D na 

fabricação de armas ou ghost guns que, de certa forma, não deixam de ser armas artesanais, 

parece ser um caminho natural para os negócios ilícitos de fabricação e tráfico de armas de 

fogo, haja vista a possibilidade de valorização do preço dessas armas - produzidas ou 

comercializadas - que se justifica pelo aumento significativo no poder de fogo desses 

armamentos, em grande medida, pela maior precisão de sua fabricação orientada por um design 

CAD. Dito isso, é importante destacar que quando se trata da impressão 3D de componentes 

de armamentos, embora ainda seja necessária a participação humana em algumas etapas - como 



 

acabamento, montagem e operação de software - a automatização de grande parte do processo 

de fabricação de uma arma por máquinas CNC ou impressoras 3D, inevitavelmente, reduz a 

dependência de um armeiro com alto grau de especialização e experiência em seu ofício para 

produzir um armamento funcional de qualidade.  

Com a mudança das tecnologias utilizadas para a fabricação de armamentos, também 

se altera o conjunto de habilidades técnicas necessárias para desempenhar essa função. 

Portanto, enquanto os métodos tradicionais de fabricação artesanal de armas demandam 

habilidades convergentes às utilizadas no trabalho de um ferreiro ou torneiro mecânico, a 

impressão 3D requer outro conjunto de habilidades, por exemplo, para a obtenção virtual de 

designs CAD de componentes, operação e manutenção do maquinário computadorizado e 

importação ou aquisição nacional de componentes de armamentos, equipamento e insumos de 

impressão, além do acabamento de qualquer imperfeição, após a impressão do componente, 

para finalmente reunir os componentes e montar a arma. 

 

8. Opções de política pública contra o tráfico e a fabricação de armas e componentes 

por impressoras 3D 

Ao pensar nas opções de políticas públicas para a problemática das ghost guns, é 

importante distinguir a multiplicidade de caminhos possíveis em diferentes posições de tomada 

de decisão a nível estadual, federal e internacional, bem como nos três poderes. Por outro lado, 

também é fundamental entender que políticas públicas podem impactar essa problemática por 

diversos ângulos, seja por regulações direcionadas às tecnologias de impressão 3D - por 

exemplo, por meio de restrições a compra de dispositivos com certas especificações ou 

introdução de mecanismos de segurança em softwares ou hardwares -, ações policiais contra a 

cadeia de fornecimento desses armamentos, desde as fábricas clandestinas, passando pelos 

traficantes até os compradores, mas também alterações na política de armas brasileiras que 

desincentivem o desvio de armamentos e munições, bem como essa nova dinâmica do tráfico 

de armas no Brasil. 

Portanto, iniciando nossa discussão por políticas públicas que buscam regular as 

tecnologias de impressão 3D, esse controle pode ser exercido em três âmbitos: controle dos 

dispositivos de impressão 3D, controle sobre os insumos necessários para a impressão 3D e 

controle sobre dados técnicos necessários para a fabricação de artigos de defesa controlados 

(arquivos CAD) (BROCKMANN, 2018). Dito isso, o principal desincentivo para o 

estabelecimento de controles sobre determinados dispositivos ou insumos para impressão 3D 



 

é a natureza dual dessas tecnologias, as mesmas impressoras ou matérias primas utilizadas em 

diversas aplicações civis legítimas também podem fabricar componentes de armas.  

Assim sendo, é razoável considerar que a imposição de restrições à utilização dessas 

tecnologias por empresas de determinado país tendem a resultar em prejuízos em diversos 

setores da economia, seja em matéria financeira ou de pesquisa e desenvolvimento, inclusive 

resultando na necessidade de importação de produtos impressos em 3D no exterior. Entretanto, 

quando se trata de tecnologias desenvolvidas especificamente para a fabricação de 

armamentos, como a linha Ghost Gunner de máquinas CNC estadunidenses, aí sim as 

autoridades regulatórias deveriam considerar impor restrições específicas, pois nesses casos a 

ameaça à segurança pública representada por esses bens são desproporcionais em comparação 

com o interesse social fruto de suas possíveis aplicações legítimas. 

Alternativamente, por meio de uma regulação internacionalmente adotada por empresas 

fabricantes de impressoras 3D e softwares de modelagem 3D, mecanismos intrínsecos que 

detectam a impressão ou edição de componentes de armas de fogo poderiam ser incorporados 

a esses produtos para impedir a impressão de armamentos ilegais. Com a popularização 

crescente que se projeta para a impressão 3D, o inevitável aumento do número de impressoras 

3D no mercado civil sugere que, em algum momento, será necessária alguma regulação de 

objetos, cuja impressão constitui um crime, seja ele de fabricação ilegal de armamentos ou 

violação de propriedade intelectual, dentre outros delitos. Essa seria uma intervenção com 

menor impacto no uso dessas tecnologias pelo mercado civil, todavia, é inegável que seria uma 

inovação legal de alto impacto e difícil organização por exigir complexas articulações entre os 

setores públicos e privados internacionais que, por sua vez, só seriam possíveis com 

posicionamentos consensuais da comunidade internacional sobre essa problemática. Nesse 

respeito, é importante destacar que, embora grandes fabricantes de armas como a Forja Taurus 

já incorporaram tecnologias de impressão 3D em seu processo produtivo, a maior parte dos 

componentes impressos em 3D não rastreáveis que  circulam no mercado negro são oriundos 

de fabricantes menores ou locais que, evidentemente, não registram sua produção de 

armamentos ou incluem dispositivos de rastreio.  

Dito isso, um precedente interessante para essa discussão sobre mecanismos de 

segurança intrínsecos que coíbam certas aplicações de uma tecnologia são os sistemas criados 

para impedir que softwares e impressoras (hardware) editem ou imprimam cédulas monetárias. 

Evidentemente, esses sistemas ainda possuem brechas que permitem a falsificação de dinheiro, 

mas são fruto de um esforço de cooperação entre empresas transnacionais de tecnologia, 

instituições financeiras internacionais e Estados. Uma dessas iniciativas foi o Central Bank 



 

Counterfeit Deterrence Group (Grupo de Bancos Centrais para a Dissuasão da Falsificação) - 

um grupo de trabalho composto por 27 autoridades de bancos centrais e empresas de impressão 

de papel moeda - que desenvolveu o Counterfeit Defense System (Sistema de Defesa contra 

Falsificação). A partir de 2003, esse sistema foi incorporado a instrumentos que estavam sendo 

utilizados para a falsificação cambial, como o software Photoshop da Adobe e o Paint Shop 

Pro da Corel, que, desde então, não permitem a edição e impressão de dinheiro. 

Sem dúvida, iniciativas como a de tentar impedir a impressão de dinheiro falso por 

mecanismos intrínsecos a um software ou hardware são válidas, entretanto, elas não são 

suficientes para impedir a exploração dessa atividade ilícita por outros meios. Por isso, é 

factível projetar que a instalação de mecanismos intrínsecos similares em softwares ou 

hardware de impressão 3D podem ter alguma efetividade com o público geral, mas 

provavelmente serão contornáveis pela exploração de brechas no sistema ou utilização de 

tecnologias alheias a esse sistema. Outro precedente internacional, em legislações estaduais e 

nacionais, mas que também tem sua efetividade questionada, é a criminalização do download, 

posse e compartilhamento de arquivos que permitem a fabricação de componentes de armas de 

fogo, como os arquivos CAD com designs de componentes. Como dito anteriormente, mesmo 

crimes cibernéticos de condenação internacional, como a pornografia infantil, continuam 

circulando pela internet ou dark web, após décadas de repressão. Logo, embora possa ser 

taxado de “enxuga gelo”, o combate à divulgação de instruções para a fabricação ilegal de 

armamentos e de arquivos necessários nessa produção ainda é relevante, por também 

desempenhar funções de inteligência - monitorando o cenário da impressão 3D de armamentos, 

possibilitando antecipar ameaças e armar operações contra atores criminais relevantes - e de 

dissuasão para que pessoas não se exponham a um enquadramento criminal por suas condutas 

virtuais. 

Por ser uma problemática tão nova e em constante evolução, políticas públicas que, ao 

invés de regular diretamente as tecnologias de impressão 3D, buscam intervir no contexto legal 

e criminal, no qual essas tecnologias já são parte, devem ser discutidas com vistas às medidas 

já adotadas internacionalmente contra a ameaça das armas não rastreáveis e que podem inspirar 

recomendações ou lições úteis para o controle de armamentos, o combate ao tráfico de armas 

e a promoção da segurança pública nas cidades brasileiras. Nesse sentido, chama atenção o 

caso da Iniciativa Nacional de Repressão a Armas Fantasmas adotada pelos EUA que são a 

principal fonte de kits de armas inacabadas e peças impressas em 3D para o Brasil, bem como 

um dos países que mais sofre com problemas de segurança pública acarretados pela 

proliferação de ghost guns.  



 

Dito isso, na tentativa de dissipar o limbo jurídico que envolve a produção e a venda 

desses componentes de armas não rastreáveis, um passo importante foi dado pela autoridade 

regulatória exercida pela Procuradoria Geral dos EUA para exigir que peças de ghost guns ou 

kits para fabricá-las estejam sujeitos às mesmas regulações das demais armas de fogo - como 

a gravação de números de série nos componentes e checagem do cumprimento dos requisitos 

legais pelo comprador. Essas medidas podem ter um impacto positivo na redução do 

contrabando dessas ghost guns para fora dos EUA. Entretanto, a ameaça irradiada por esses 

armamentos ainda pode ser reproduzida pela importação ou contrabando de dispositivos para 

a finalização ou impressão de componentes no Brasil ou em qualquer outro país com 

compradores. 

Nesse sentido, é importante que a comunidade internacional esteja atenta à 

possibilidade de migração de empresas que fabricavam produtos desse mercado nos EUA, para 

países com legislações que não criminalizem a fabricação desses componentes sem número de 

série ou qualquer registro que permita o rastreamento da arma, pois a fabricação desses 

componentes com número de série desincentiva seu comércio e uso criminal por tornar tais 

armas tão rastreáveis quanto quaisquer outras fabricadas de acordo com os regulamentos 

internacionais de rastreamento de armas. 

Dessa forma, considerando as hipóteses da dispersão internacional de fabricantes de 

ghost guns e alta possibilidade de penetração dessas armas nas cenas criminais brasileiras, o 

Brasil poderia incorporar o fortalecimento do controle de armas sobre esses armamentos - nas 

legislações nacionais e internacionais - em sua agenda de política externa. Evidentemente, 

mesmo sem nunca ter se posicionado sobre ghost guns especificamente, os decretos 

regulamentares (presidenciais) de Bolsonaro e as propostas de lei com seu apoio indicam que 

o Ministério das Relações Exteriores não deve ser orientado a atuar de forma propositiva nas 

relações internacionais a favor do fortalecimento do controle de armas, mesmo que, nesse caso, 

ilegais. 

De toda forma, o Brasil poderia pautar essa campanha em sua participação em fóruns 

internacionais, bem como em suas relações bilaterais com países importantes nos circuitos 

externos do tráfico de armas para o Brasil, como Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. É 

importante destacar que esse não seria um movimento isolado do Brasil, mas sim um reflexo 

da conjuntura internacional atenta a essa questão, haja vista a nova regulação nacional nos EUA 

e a crescente percepção da ameaça das ghost guns por Estados, a União Europeia - uma 

organização supranacional - e organizações internacionais, como a Interpol e as Nações Unidas 

- duas das OIs com maior aderência internacional.  



 

Além de também refletir um certo protagonismo desempenhado pelo Brasil na 

integração policial sulamericana, haja vista sua atuação propositiva capitaneando a Aliança 

Estratégica contra o Crime Organizado Transnacional que busca unir esforços policiais dos 

países do Cone Sul (MELO, 2022). Os primeiros passos dessa iniciativa já foram discutidos 

em uma reunião ministerial entre países sul americanos, realizada em Brasília nos dias 23 e 24 

de junho de 2022, quando o Brasil propôs reunir agentes de todos os países da iniciativa no 

Centro Cooperação Policial Internacional - localizado no Rio de Janeiro -, durante um período 

de seis meses custeados pelo Brasil, para desenvolver ações integradas, compartilhamento de 

inteligência, dentre outras atividades (PEDUZZI, 2022). Por certo, também é possível incluir, 

nesses esforços regionais de combate ao crime, o combate às armas não rastreáveis que já estão 

se provando uma ameaça regional.  

Ademais, outro espaço já criado para a articulação internacional nessa matéria é a 

Conferência Internacional sobre a Impressão 3D de Armamentos - organizada pela EUROPOL 

- que, em 2022, contou com a presença de 120 participantes oriundos de 20 países que 

discutiram “os processos fundamentais necessários para o desenvolvimento de estratégias 

conjuntas de intervenção, incluindo pesquisa tática e forense, software, desenvolvimentos 

científicos e legislação” (EUROPOL, 2022). Em consonância com esses esforços de 

aprimoramento técnico para lidar com esses novos desafios, uma política pública que consta 

na iniciativa do governo Biden e que pode ser útil para o sistema judicial brasileiro é a criação 

de uma força tarefa do Judiciário para a realização de treinamentos que capacitem servidores 

da justiça e forças policiais com as melhores práticas sobre como conduzir casos envolvendo 

ghost guns.  

Tendo em vista que as apreensões de ghost guns e a identificação de fábricas 

clandestinas desses armamentos estão se intensificando no Brasil, essa seria uma ação urgente 

com impacto duradouro, haja vista a tendência regional - identificada na Operação Trigger VI 

- de maior participação de armas de difícil rastreamento no tráfico de armas sulamericano. Essa 

tendência ainda indica que investimentos na qualificação de funcionários públicos brasileiros 

para lidar com essa “nova categoria de armamentos”, também podem resultar em oportunidades 

para o engajamento regional do Brasil por meio da cooperação policial internacional para 

compartilhar expertise nessa matéria. 

Além disso, uma alteração legal muito relevante para o fortalecimento da capacidade 

do sistema jurídico policial de combater esses armamentos não rastreáveis é a formalização do 

status legal das armas fabricadas com tecnologias 3D. A normatização dessa categoria de 

armamentos pode fortalecer o trabalho de registro adequado das armas apreendidas por forças 



 

policiais e os esforços de, apesar da ausência de um código de rastreio, tentar investigar o 

percurso dessa arma ilegal desde sua fabricação que, inclusive, pode ser em território brasileiro. 

Dito isso, essa atualização da legislação de controle de armamentos poderia ser realizada via 

decreto presidencial ou por atos administrativos do Exército ou da Polícia Federal que 

compartilham o controle de armas de fogo no Brasil. E evitaria a exploração de brechas 

jurídicas - para proteger traficantes, produtores e compradores - pela tentativa de desassociação 

entre delitos cometidos com essas ghost guns e os cometidos com as demais armas ilegais de 

origem industrial, sejam esses os de fabricação, tráfico, porte, receptação, dentre outros. 

Nesse sentido, embora armas e componentes fabricados com uma impressora 3D ou 

máquina CNC pareçam semelhantes à categoria legal de armas artesanais, existem diferenças 

substanciais nesse novo processo de fabricação de uma “arma caseira”, como por exemplo a 

necessidade de obter digitalmente (download) arquivos CAD com designs dos componentes 

que serão impressos, além da possibilidade de compartilhamento desses arquivos pela internet. 

Pelo fato de qualquer pessoa com acesso a internet poder obter arquivos para impressão de 

componentes de armas de fogo, esse processo de download e upload de arquivos, ao ser 

analisado de perto, pode ser enquadrado como uma transferência de bens intangíveis de caráter 

transnacional, cujo conteúdo - dados técnicos necessários para a fabricação de artigos de defesa 

controlados - não é ilegal apenas em legislações nacionais que proíbem a fabricação caseira de 

armamentos, mas também em normativas nacionais e internacionais que exigem o registro e 

marcação de armas de fogo com um número de série que permite seu rastreio. 

Atualmente, a situação do Brasil em matéria de impressão 3D de armamentos sugere 

que é necessário um esforço conjunto de combate à produção doméstica de armas, componentes 

e munições não rastreáveis, bem como de combate à entrada desses produtos no Brasil pelo 

reforço da capacidade de detecção de componentes impressos em 3D, kits de peças inacabadas, 

dentre outros artigos ligados à impressão 3D, pelos serviços alfandegários, postais e de 

segurança fronteiriça brasileiros. Infelizmente, a garantia do pleno funcionamento desses 

serviços públicos parece não ser uma prioridade do Governo Federal, logo, embora sejam 

urgentes, investimentos na capacitação desses servidores para detectarem componentes de 

armas não rastreáveis, no momento, parecem improváveis. 

No Brasil, a Receita Federal (RF) é o órgão responsável por fiscalizar todas as cargas 

que entram ou saem do país por aeroportos, portos, pela fronteira terrestre e demais instalações 

de serviços postais. Além de desempenhar atividades fundamentais para o custeio do Estado, 

como a fiscalização da cobrança de tributos, a RF também é um ator central no combate a 

práticas criminosas, desde o tráfico internacional de armas, drogas e munições, até à lavagem 



 

de dinheiro e à pirataria. Entretanto, em 2022, o desempenho dessas atribuições pode ser 

inviabilizado pela previsão orçamentária de R$ 1,2 bilhão para a RF, o que representa uma 

redução de mais de 50%, em comparação com o orçamento de R$2,5 bilhões destinado à RF 

em 2021 (PORTELA, 2022). Essa não é uma situação inteiramente nova, pois, segundo o 

Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindi Receita), nos 

últimos 12 anos, ocorreu uma redução em mais de 130% do número de servidores da RF 

trabalhando nos principais postos de fronteira terrestre no Brasil. Soma-se a isso a denúncia, 

também do Sindi Receita, de que, destes 32 postos fronteiriços, 21 estão funcionando sem 

“servidores lotados em setores específicos para as atividades essenciais ao controle aduaneiro”, 

como a repressão a crimes transnacionais (PORTELA, 2022). Isso tudo colabora para a 

fragilização do controle sobre a circulação de bens nas fronteiras brasileiras, fato esse que pode 

ser explorado por traficantes de armas e munições para contrabandear artigos ilegais para o 

Brasil ou para países vizinhos a partir do Brasil, acarretando consequências nacionais e 

regionais para a segurança pública.   

Em todo caso, os esforços de fiscalização da circulação de mercadorias ilegais pelas 

fronteiras brasileiras serão em vão caso alterações na política de armas realizadas de forma 

unilateral por decretos regulamentares, durante o governo Bolsonaro, não sejam revertidas. 

Sem dúvida, a facilitação do acesso a acessórios, componentes e armas de fogo, propriamente, 

criou, no Brasil, um contexto em que componentes fabricados por impressoras 3D ou máquinas 

CNC podem ser ofertados a um público alvo maior, seja para aumentar o poder de fogo de uma 

arma industrial desviada ou para montar uma arma (ghost gun), combinando peças impressas 

em 3D com peças industrializadas adquiridas no mercado legal doméstico e desviadas. 

De fato, o restabelecimento dos mecanismos de rastreio de armamentos e munições que 

foram alterados por decretos regulamentares de Bolsonaro não só contribui para a resolução de 

crimes violentos no Brasil, mas também impede a retirada do único rastro que, normalmente, 

pode ser investigado em um crime cometido com uma ghost gun: as munições. Além disso, 

caso pareça inviável proibir que pessoas adquiram dispositivos que, tecnicamente, podem 

fabricar componentes não rastreáveis de armas de fogo, em casa, uma forma de indiretamente 

impedir o uso, em confrontações armadas, de armas impressas em 3D, é controlar o acesso a 

munições no Brasil. Como não existe perspectiva de impressão 3D de pólvora, e armas de fogo 

sempre vão depender de munição para serem utilizadas, o controle de munições é uma das 

poucas opções de política pública que impactam a impressão 3D de armamentos com efeitos 

positivos para a segurança pública, sem acarretar consequências economicamente e 

cientificamente indesejáveis. 



 

Em suma, os decretos regulamentares editados por Bolsonaro que versam sobre a 

flexibilização de armas e munições devem ser revogados por contradizerem o Estatuto do 

Desarmamento, que, por ser uma Lei Ordinária, é hierarquicamente superior a decretos 

presidenciais. A contestação desses decretos armamentistas inconstitucionais já foi iniciada por 

partidos políticos, pelo Ministério Público Federal e pela Ministra do STF Rosa Weber, sendo 

de caráter urgente, pela possibilidade de provocarem danos irreversíveis à segurança pública 

brasileira, haja vista que armas de fogo são bens duráveis que, uma vez adquiridas, podem ser 

utilizadas, por décadas, para práticas criminais. 

 

9. Considerações Finais 

Atualmente, o quadro jurídico brasileiro - instaurado pelos decretos de Bolsonaro -, no 

qual a maior parte da população com mais de 21 anos está habilitada a registrar-se como 

atirador desportivo e, consequentemente, adquirir até 60 armas de fogo (30 de calibre restrito) 

e milhares de munições, é insustentável, em um país com a taxa de homicídio brasileira e a 

disseminação do uso de armas desviadas em crimes violentos. Acima de tudo, essa piada de 

mau gosto descolada da realidade brasileira torna-se ainda mais absurda quando parlamentares 

questionam a necessidade de uma pessoa que adquire 60 armas de fogo apresentar 

periodicamente esses armamentos para o monitoramento estatal contra eventuais desvios. 

De fato, são abundantes as evidências que justificam o controle de armas no Brasil, bem 

como ações legislativas e policiais contra a ameaça das armas e componentes não rastreáveis, 

como os impressos em 3D. Diante dessa realidade, e com tantas análises e conclusões já 

discutidas ao longo desse policy paper, para finalizar, é importante deixar claro qual é o cenário 

que projetamos para a utilização de impressoras 3D pelo crime organizado no Brasil e quais 

são as opções de políticas públicas, dentre as apresentadas, que consideramos mais efetivas e 

factíveis no contexto atual. 

Assim sendo, cabe ressaltar que a hipótese geral adotada na presente pesquisa não é a 

de que haverá uma proliferação de armas totalmente impressas em 3D, nos mercados criminais 

do Brasil. Mas sim a de que é provável a proliferação da fabricação e venda de, ao menos, 

componentes ou acessórios de armas impressos em 3D que aumentam o poder de fogo de 

armamentos que já integram o circuito interno do tráfico de armas no Brasil e os arsenais de 

criminosos. Com tal hipótese resultando na valorização das mercadorias ilegais (armas, 

acessórios e componentes) negociadas por traficantes de armas, assim como no aumento da 

possibilidade de vitimização de pessoas em confrontos que envolvem essas armas mais 

poderosas. Esse é um cenário, cuja melhor “ilustração” é o já citado processo de conversão de 



 

uma pistola Glock semiautomática em uma submetralhadora (automática) pela instalação de 

acessórios que podem ser impressos em 3D como um auto sear (conversor de tiro), um 

carregador estendido e um “kit roni”. Entretanto, com a flexibilização do acesso a componentes 

de armas, sem maiores esforços de monitoramento, durante o governo Bolsonaro, o prognóstico 

de fabricação de armas majoritariamente impressas em 3D, mas combinadas com componentes 

industrializados desviados do mercado legal, também torna-se factível. 

Dito isso, nossa proposta de intervenção na problemática dos armamentos impressos 

em 3D estabelece como prioridades o reforço no controle de armas, componentes e munições 

necessários para fabricar e disparar uma arma de fogo. Evidentemente, essa proposta só é 

possível com o restabelecimento dos mecanismos de rastreamento de armas e munições, bem 

como a restrição da quantidade e tipo de armamentos que podem ser adquiridos por civis para, 

conjuntamente, reduzir os incentivos para desvios de armamentos. Acima de tudo, por conta 

da remoção dos mecanismos de rastreio de munições, um cenário sombrio paira sobre o Brasil, 

no qual, em um mesmo crime, podem ser utilizadas armas e munições não rastreáveis, o que, 

basicamente, inviabilizaria qualquer rastreamento das armas do crime. Além disso, em termos 

de policiamento do tráfico de componentes de armas impressos em 3D, consideramos que as 

duas medidas mais efetivas para impactar a cadeia de fornecimento de componentes não 

rastreáveis são: o reforço da capacidade de detecção do contrabando desses componentes de 

armas escondidos em carregamentos de outros produtos e o investimento em inteligência para 

localizar fábricas clandestinas desses armamentos, em território brasileiro.  

Nesse sentido, entendemos que o histórico brasileiro de fabricação clandestina de armas 

artesanais, de certa forma, pode ser analisado enquanto um termômetro para o potencial 

comercial dos componentes de armas não rastreáveis impressos em 3D, inclusive pelo 

crescimento do mercado dessas armas caseiras em momentos de crise econômica, substituindo 

armamentos tradicionais. Logo, a experiência das forças policiais brasileiras no combate a 

fábricas clandestinas de armas caseiras - que operam com tecnologias mais mecânicas, ao invés 

da impressão 3D -, em nossa análise, é um ativo estratégico que deve ser incorporado na 

organização de operações de repressão e no monitoramento de uma possível atualização dessas 

fábricas de armas caseiras com a introdução da tecnologia 3D que, ao que tudo indica, é o 

futuro da fabricação ilegal de armas. 
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