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Meio bilhão e a contagem continua:  
Estoques mundiais de armas de fogo

O número total e a distribuição mundial de armas pequenas têm sido um dos maiores enigmas para a
paz e segurança internacional. O fuzil automático, que simboliza as armas pequenas por excelência, tem
sido fabricado continuamente por mais de 50 anos, mas ainda há poucas estatísticas confiáveis sobre
produção ou estoques. Esse capítulo se concentra em estabelecer o número mínimo de armas de fogo no
mundo, hoje em dia.

Novas pesquisas revelam que há pelo menos 550 milhões de armas de fogo no mundo. Esse número inclui
armas sob o controle da polícia, forças armadas de governos, milícias rebeldes e alguns proprietários
particulares. Esse número é uma estimativa cautelosa, e não inclui uma grande proporção das armas
legalmente possuídas por indivíduos particulares, especialmente as armas de fogo pertencentes a
indivíduos em países como China, França, Índia e Paquistão. Não foi possível incluir as armas de fogo
ilegalmente possuídas no mundo. Um levantamento que incluísse essas categorias que faltam aumentaria
esse número em dezenas ou centenas de milhares. Esse número também não inclui outros tipos de armas
pequenas e armas leves.

As armas de fogo são mais comuns entre países com legislação altamente permissiva e tradições de posse
pública de arma, um grupo altamente diverso variando entre países como Afeganistão e Iêmen, até Suiça e
Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, se encontram quase 50% das armas de fogo identificadas no mundo,
com uma relação de 84 armas de fogo para cada 100 pessoas. Num segundo grupo de países - como Canadá,
Nova Zelândia, muitos dos países da Europa e alguns da América Latina, as armas de fogo ainda são comuns
com aproximadamente 25 armas para cada 100 pessoas.

Entre os países como a Argentina, Brasil, países da Europa Oriental e Rússia, as armas de fogo não são
comuns. Mas mesmo nesses países a posse de civis é substancialmente maior do que o arsenal da polícia e
das forças armadas. Somente no quarto e mais restritivo grupo de países, como o Japão e o Reino Unido,
o número das armas de fogo possuídas por autoridades oficiais é igual ou excede um pouco o número de
armas possuídas por civis.

A posse de armas de fogo se classifica em cinco categorias básicas. A categoria mais visível de todas as armas de
fogo é de armas da polícia. Ironicamente, elas representam de verdade uma pequena proporção, constituindo
3% de todas as armas de fogo do mundo aproximadamente 18 milhões ao todo. No segundo grupo estão as
armas de fogo das forças armadas do governo, a estimativa feita aqui é baseada em alguns países onde os
dados disponíveis são precisos. Isso nos conduz a uma estimativa cautelosa de pelo menos 226 milhões de
armas de fogo militares distribuídas internacionalmente, ou 41% do total mundial conhecido.

Há pelo menos 550
milhões de armas de
fogo identificadas em
todo o mundo. Se todas
as armas possuídas por
indivíduos legalmente 
e ilegalmente fossem
incluídas, o número
seria maior em dezenas
ou centenas de milhões
mais.

O sigilo sobre as 
armas de fogo 
em poder de  policiais
freqüentemente surge
do seu desejo de
prevenir que os
criminosos e os
terroristas saibam que
eles possuem poucas
armas.

Grupo Número calculado de armas de fogo Porcentagem do total

Armas de fogo da polícia 18,000,000 3.0 %

Forças armadas do governo 226,000,000 41.0 %

Armas legalmente possuídas por indivíduos 305,000,000 56.0 % +

Forças de milícias rebeldes e não governamentais 910,000 0.2 %

Armas ilegalmente possuídas por indivíduos desconhecido                                     desconhecido

Total aproximado 550,910,000 100.0 %

Figura 2.10  Distribuição comparativa das armas de fogo identificadas no mundo em 2001
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A terceira categoria de armas de fogo é de atores não governamentais, em sua maioria milícias rebeldes.
Essas certamente são as armas pequenas que causam mais instabilidade, e representam a menor categoria,
somando aproximadamente um milhão de armas de fogo, menos de 1% do total mundial. Ainda que esse
número não seja formidável, seu impacto geralmente é. A maior concentração de armas de fogo de milícias
rebeldes parece estar hoje na África Central.

O quarto grupo estudado é o das armas legalmente possuídas por indivíduos. Baseado nas fontes disponíveis
mais confiáveis, o número total de armas legalmente possuídas por indivíduos é de 305 milhões, ou um
pouco mais de 55% do total mundial reconhecido. Mas esse número está longe de estar completo, excluindo
muitos países importantes. A quinta e menos conhecida categoria é a de armas ilegalmente possuídas, cujo
os números não podem ser calculados com segurança.

Cada vez mais governos decidem dar informações sobre as armas de autoridades oficiais que eles controlam
e sobre as licenças de armas de indivíduos particulares que autorizam. Uma avaliação mais completa das
armas pequenas dependerá não só da liberação de estatísticas nacionais, mas também da ação
internacional para promover transparência com relação aos estoques de armas pequenas e armas de fogo
licenciadas, e sistemáticas pesquisas de opinião pública internacionais para estabelecer a extensão da
posse ilegal de armas de fogo.

No fim da década 
de 90, o maior fluxo de
armas pequenas ilícitas
para milícias rebeldes
foram para a África
Sub-Sahariana. 

Figura 2.5 Armas de fogo identificadas no mundo, 2001
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