
Informação sobre o projeto
LEVANTAMENTO SOBRE ARMAS LEVES

O projeto

O Levantamento sobre Armas Leves é um projeto independente de pesquisas 

sediado no Instituto de Pós Graduação de Estudos Internacionais e 

Desenvolvimento em Genebra, Suíça. Foi fundado em 1999 e conta com o 

apoio do Departamento Federal de Relações Exteriores de Suíça, sendo man-

tido também mediante contribuições dos governos da Alemanha, Austrália, 

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França e Nova Zelândia, bem como por 

diversas agências, programas e institutos das Nações Unidas.

O Levantamento também patrocina pesquisa no terreno e esforços de 

coleta de informações, principalmente estados e regiões afetadas. O projeto 

conta com pessoal internacional com experiência em estudos sobre seguran-

ça, Ciências Políticas, Direito. Economia, estudos de desenvolvimento e 

Sociologia, e colabora com uma rede de pesquisadores, instituições associa-

das, organizações não governamentais e governos em mais de 50 países.

Objetivos do projeto

São os seguintes os objetivos do projeto de Levantamento sobre Armas Leves:

•  ser a fonte principal de informação pública sobre todos os aspectos de 

armas leves e violência armada;

•  servir de centro de recursos para governos, responsáveis por decisões 

sobre políticas, pesquisadores e ativistas;

•  monitorar iniciativas nacionais e internacionais (governamentais e não 

governamentais no que diz respeito a armas leves;

•  apoiar esforços para enfrentar os efeitos da proliferação e uso indevido 

de armas leves; e

•   atuar como ponto de intercâmbio para compartilhar informações e disse-

minar melhores prática.

Informação para contato

Small Arms Survey

47 Avenue Blanc, 1202 Genebra, Suíça

t +41 22 908 5777 

f +41 22 732 2738

e sas@smallarmssurvey.org 

w www.smallarmssurvey.org

Diretor do Programa: Keith Krause 

Diretor Administrativo: Eric G. Berman

Autores dos capítulos

Os capítulo do Levantamento sobre Armas Leves é o 

resultado de extensos intercâmbios de comentários 

e observações entre os autores sobre o trabalho em 

andamento, consultas com peritos, e pesquisas  

de organizações associadas. Os autores principais 

da edição de 2008 do Levantamento sobre Armas 

Leves são:

Introdução 

Emile LeBrun (sas-com@hei.unige.ch)

1. Armas Portáveis:  

Produtos, produtores e Proliferação 

Eric G. Berman (eric.berman@smallarmssurvey.org)  

e Jonah Leff

2. Arsenais à deriva:  

Desvio de Armas e Munições

James Bevan (james.bevan@smallarmssurvey.org)

3. Um processo semiautomático? Identificação  

e Destruição de Excedentes Militares

Aaron Karp (akarp@odu.edu)

4. Decepção Mortal: Desvio na Trasnferência  

de Armas

Matt Schroeder (mschroeder@fas.org), Helen Close,  

e Chris Stevenson

5. Quem compra? Certificação de usuário final

Glenn McDonald (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

6. O significado da Perda:  

Desvio de Armas na África do Sul

Gregory Mthembu-Salter (gmsalter@gmail.com) e Guy Lamb

7. Redução da Violência Armada:  

Abordagem de Saúde Pública

Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

8. Risco e Persistência:  

Entendendo o Potêncial de  Violência

Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

9. A violência como Alvo:  

Intervenções  de tipo Saúde Pública 

Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)  

e Chris Stevenson

Para obter informação sobre capítulos específicos do 

Levantamento, entree m contato com os autores através dos 

endereços eletrônicos indicados acima.


