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Abstract—Demand for weapons has grown along with crime
rates, a contemporary problem haunting countries. This has mo-
tivated scientists to devise solutions that can aid in public safety in
general. This paper proposes the detection of firearms in images
through convolutional neural networks, using the YOLO (You
Only Look Once) object detector. To improve learning, YOLO
was used to generate annotations in an unmarked database,
integrating a new database. This proposal was evaluated in
a database containing 608 images, in which 304 images had
weapons. Experiments carried out indicated an accuracy of
89.15% and a sensitivity of 100.00%, surpassing results presented
in the current literature. These results show that the proposed
methodology can be applied for the detection of firearms in
images.

Index Terms—YOLO, CNN, Images, Firearms

Abstract—A procura por armas tem crescido juntamente com
os ı́ndices de criminalidade, um problema contemporâneo que
assombra diversos paı́ses. Isto tem motivado cientistas a traçar
soluções que possam auxiliar na segurança pública de maneira
geral. Assim, neste trabalho é proposta a detecção de armas
de fogo em imagens por meio de redes neurais convolucionais,
utilizando o detector de objetos YOLO (You Only Look Once).
Para melhorar o aprendizado, o YOLO foi utilizado para gerar
anotações em um banco de dados não marcado, integrando
um novo banco. Tal proposta foi avaliada em uma base de
dados contendo 608 imagens, sendo 304 imagens com armas.
Experimentos realizados apontam uma precisão de 89,15% e uma
sensibilidade de 100,00%, superando resultados apresentados na
literatura. Estes resultados mostram que a metodologia proposta
pode ser aplicada para a detecção de armas de fogo em imagens.

Index Terms—YOLO, CNN, Imagens, Armas de fogo

I. INTRODUÇÃO

No inı́cio do século XXI, o poder legislativo aprovou
uma Lei que marcou o Brasil e dividiu opiniões. Em uma
tentativa de controlar o crescimento acentuado dos ı́ndices de
criminalidade, o poder legislativo aprovou, no final do ano
de 2003, o Estatuto do Desarmamento (Doravante: ED) [1].
Responsável por definir regras e estabelecer diretrizes para o
controle de armas no Brasil, a Lei nº 10.826/2003 trouxe uma
série de critérios rigorosos que diz respeito ao acesso a armas,
além de proibir o porte civil [2].

Estudiosos afirmam que o ED foi um “divisor de águas”,
sendo um dos principais fatores que auxiliaram na redução dos

ı́ndices de crimes com armas de fogo [3]. Segundo o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, no ano de 2003, a
taxa de homicı́dios por cem mil habitantes era de 29,14. Um
pouco mais de 70% desses homicı́dios se davam pelas armas
de fogo, chegando a uma taxa de 20,42. Dois anos após a
aprovação da Lei, as taxas de homicı́dios caı́ram cerca de 10%,
chegando a uma taxa de 26,13 homicı́dios no ano de 2005, e
cerca de 70% desses homicı́dios ainda se davam pelas armas
de fogo, chegando a uma taxa de 18,14 [4], [5].

Apesar disso, de acordo com o último fechamento apresen-
tado pelo IPEA, por meio do Atlas da Violência [6], houve um
novo crescimento das taxas de homicı́dios e um crescimento
na proporção entre os crimes com armas de fogo. Entre 2011
e 2016, mais de 70% dos estados brasileiros apresentaram
uma variação positiva, ou seja, um crescimento na variação de
homicı́dios, fechando o ano de 2016 com uma taxa equivalente
a 30,3 por cem mil habitantes. Desses homicı́dios, 71,1% se
dão por armas de fogo, alcançando uma taxa de 21,6 no ano
de 2016 [4]–[6].

Mudanças ocorridas no ED por meio de decretos pelo atual
governo podem contribuir de maneira negativa e agravar ainda
mais as taxas de homicı́dios por meio de armas de fogo
[7]. Um caminho para auxiliar no combate desse problema
é a detecção automática de armas de fogo por meio de
imagens. Nos primeiros trabalhos relacionados a esse tema,
é apresentado o uso de descritores de imagens projetados
manualmente e técnicas de aprendizado de máquina para
detectar armas de fogo. Recentemente, com o advento das
redes neurais profundas, a identificação de objetos em cenas
tem passado por relevantes avanços, sendo possı́vel até realizar
a segmentação de objetos em nı́vel de pixel com uma razoável
precisão [8].

Neste contexto, o presente artigo propõe uma abordagem
para a detecção de armas de fogo em imagens utilizando
redes neurais convolucionais (CNN - Convolutional Neural
Network). A partir do uso do detector de objetos YOLO (You
Only Look Once) [9] e baseado no trabalho realizado por
Olmos et al. [10], será avaliado um método para a detecção de
armas de fogo em imagens. Resultados experimentais apontam
resultados superiores aos encontrados na literatura, com uma
precisão de 89,15% e uma sensibilidade de 100,00%.


