
Mato Grosso
X

São Paulo
1,2X

Pernambuco
2,8X

Paraná
2,9X

Na comparação entre os estados, o preço 
de drogas ilícitas pode quase triplicar

Variação do preço da pasta base de cocaína e crack tendo como 
referência o preço médio em Mato Grosso (X = R$ 18 mil)

Preço

Número de 
apreensões

Níveis de pureza

Crimes 
relacionados

Variáveis que ajudam 
a compreender 
os mercados ilícitos 
e contribuem para 
a formulação e 
monitoramento de 
políticas sobre drogas

Valor da droga aumenta conforme 
a distância percorrida

Etapa

Atores 
envolvidos

Produção e
Processamento

• Agricultores
• Produtores-

processadores

• Traficantes
• Atacadistas

• Dealers

Transporte Distribuição

Em todas essas etapas, pode haver riscos de conflitos 
violentos e perdas pela ação policial, o que também 
aumenta o valor das substâncias ilícitas. 

Variação do preço médio das drogas entre os estados

São Paulo Paraná Mato Grosso Pernambuco

Base de
cocaína

Cloridrato 
de cocaína

Maconha

Skunk

Atacado
R$ 22.000 / kg 

Atacado
R$ 67.500 / kg

Varejo
R$ 35.000 / kg  

Atacado
R$ 13.700 / kg

Varejo
R$ 8.100 / kg  

Atacado
R$ 23.500 / kg

Varejo
R$ 46.600 / kg  

Atacado
R$ 900 / kg

Varejo
R$ 2.000 / kg  

Atacado
R$ 3.000 / kg

Varejo
R$ 2.700 / kg  

Atacado
R$ 1.900 / kg

Varejo
R$ 4.200 / kg  

Atacado
R$ 18.000 / kg 

Atacado
R$ 23.800 / kg 

Atacado
R$ 3.000 / kg 

Varejo
R$ 50.000 / kg 

Varejo
R$ 18.500 / kg 

Preço médio do 
grama de maconha

R$ 3,69
no Varejo

(Desvio padrão: 2,25)

R$ 1,44
no Atacado

(Desvio padrão: 1,22)
(Dados de SP, PR e PE)

Preço médio do 
grama de cocaína

R$ 35,20
no Varejo

(Desvio padrão: 19,52)

R$ 20,86
no Atacado

(Desvio padrão: 6,14)
(Dados de SP, PR e MT)

Para mais informações, acesse a 
íntegra do 2º Estudo Estratégico do CdE.

www.cdebrasil.org/estudos

Dinâmicas do mercado
de drogas ilícitas no Brasil

Análise comparativa dos preços de maconha, 
cocaína e outras drogas em Pernambuco, 

São Paulo, Mato Grosso e Paraná

- Pasta base de cocaína / base 
de cocaína / crack (consumo): 
resultado da extração dos 
alcaloides das folhas de coca 
e posterior refino. Pode ser 
fumada.

- Cloridrato de cocaína: resultado 
da cristalização da base de 
cocaína. Pode ser inalado ou 
dissolvido em água e usado via 
endovenosa. 

Quais são os tipos de drogas analisadas?

Aspectos territoriais e geográficos 
também influenciam nos preços

- Hegemonia do Primeiro Comando da Capital (PCC)
- Maconha tem origem no Paraguai 

e entra no estado via PR e MS
- Cocaína tem como principal destino 

a Europa e a África, via Porto de Santos

SÃO PAULO
Mato

Grosso
do Sul

Porto de 
Santos

Paraná

PCC

Recife

Caruaru

Petrolina

- Produção local: Polígono da Maconha
- Atuação de lideranças do tráfico de dentro das prisões

PERNAMBUCO

Polígono da 
Maconha

- Entrada de maconha pela fronteira com o Paraguai
- Importância crescente do Porto de Paranaguá

PARANÁ

Paraguai

Porto de
Paranaguá

CuiabáCáceres

Rondonópolis

- Entrada de cocaína pela fronteira com a Bolívia
- Predomínio de apreensões na etapa de transporte das drogas

MATO GROSSO

Bolívia

Atacado

Derivados da Maconha

- Maconha: derivada da planta de 
cannabis, tem efeito alucinógeno 
sobre o sistema nervoso central 
devido ao Δ9 Tetrahidrocanabinol 
(THC). Mais consumida 
na forma de cigarro.

- Skunk: originário do cruzamento 
das variedades Cannabis sativa
e Cannabis indica. Apresenta 
alto teor de THC.

DROGAS NATURAIS:
Obtidas através do 

processamento dos alcaloides 
ou princípios ativos sintetizados 

por certos tipos de plantas.

DROGAS SINTÉTICAS:
Fabricadas através 

de reações químicas 
a partir de produtos 

químicos precursores.

Apesar de Pernambuco 
ter produção local 

(Polígono da Maconha), 
o estado que apresenta 
os valores mais baixos 

para a droga é São Paulo

Preços mais baixos podem ser indicativos de drogas mais adulteradas. 
A correlação entre preço e pureza pode gerar informações mais precisas para 
o monitoramento do mercado de drogas, mas os dados ainda são escassos.

Derivados da Cocaína

- Ecstasy ou MDMA: da família 
das feniletilaminas, tem efeito 
estimulante. Sua forma pura 
e cristalina é comercializada 
como MD.

- K2: canabinoide sintético, 
feito a partir de substâncias 
químicas aplicadas em folhas 
secas ou papéis. Causa efeitos 
semelhantes aos da maconha, 
podendo ser muito mais potente.

- Anfetamina: estimulante, 
altera os níveis de dopamina 
e norepinefrina no organismo.

- Lança-perfume: geralmente 
composto por uma ou mais 
substâncias (clorofórmio, 
éter, tricloretileno, cloreto 
de etila etc.). Inalado.

Drogas sintéticas

Ponta
Grossa

Curitiba
Foz do
Iguaçu

Guaíra

Cascavel

Grande
São Paulo

Dados coletados de maio a agosto de 2022 nos estados 
de São Paulo, Paraná, Pernambuco e Mato Grosso


