
Monitoramento dos efeitos da nova política de regulação do mercado de cannabis 

sobre a zona de fronteira 

 

O acompanhamento, por parte do Governo Brasileiro, da nova política uruguaia 

de regulação do mercado de cannabis reveste-se de grande relevância. Em 10 de 

dezembro de 2013, a República Oriental do Uruguai aprovou a Lei nº 19.172, que regulou 

toda a cadeia de produção, distribuição e consumo de cannabis. A entrada em vigor da 

nova legislação, em 10 de dezembro de 2014, gera importantes impactos internos e 

internacionais ao apresentar uma alternativa ao modo como a questão vem sendo 

historicamente tratada. É de se esperar que exista algum efeito direto sobre a segurança, 

a saúde e o consumo de drogas da população brasileira residente na faixa de fronteira 

entre os dois países. 

Neste contexto, estabeleceu-se uma parceria entre o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do 

Ministério da Justiça (Senad), a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), a  Junta 

Nacional de Drogas (JND) e a Universidade da República Oriental do Uruguai (Udelar) 

para realizar o monitoramento dos efeitos da nova política de regulação do mercado de 

cannabis do Uruguai sobre a zona de fronteira, por meio do qual pudessem ser gerados 

dados e análises necessárias à produção de um documento de avaliação, ao final de um 

período de quatro anos. 

O Plano de Monitoramento dos Efeitos da Nova Política Uruguaia de Regulação 

do Mercado de Cannabis encontra-se estruturado em dois eixos. O primeiro, sob a 

responsabilidade do Ipea, versa sobre as áreas de economia e segurança pública –   para 

realizar a coleta destas informações do lado uruguaio foram selecionados pesquisadores 

uruguaios em atenção à soberania desse país. O segundo eixo, em execução pela UFPEL, 

concentra-se nos temas da saúde pública e práticas de consumo de drogas.  

Em 2016, o Ipea conduziu dois levantamentos: uma pesquisa quantitativa 

domiciliar realizada com uma amostra representativa da população dos municípios do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina; e uma pesquisa qualitativa realizada com os 

representantes dos sistemas de justiça e de segurança pública. Simultaneamente, a UFPEL 

conduziu uma pesquisa qualitativa com usuários de drogas e profissionais de saúde.  



Na pesquisa qualitativa realizada com autoridades dos sistemas de justiça e de 

segurança pública foram obtidos os seguintes resultados: 

a) Não existe uma grande adesão das autoridades de segurança e atores do sistema 

de justiça criminal à política sobre drogas adotada por seus respectivos países. No 

caso brasileiro, as autoridades de segurança e os membros do Ministério Público 

são majoritariamente proibicionistas. Existem dissensos importantes na 

magistratura e a Defensoria Pública é preponderantemente antiproibicionista. Na 

experiência uruguaia, ainda existe grande ceticismo entre as autoridades e atores 

no que diz respeito à conveniência e oportunidade da nova política de regulação 

do mercado de cannabis. Em ambos os casos, há uma grande preocupação com o 

consumo de álcool, que é percebido como mais maléfico que a cannabis, e os 

usuários de crack e pasta base de cocaína, normalmente associados à pequena 

criminalidade; 

b) As autoridades de segurança e os atores do sistema de justiça criminal brasileiros 

conhecem pouco a nova legislação uruguaia de regulação do mercado de 

cannabis; 

c) Até o presente momento, as autoridades não percebem grandes alterações, quer 

na dinâmica do consumo de drogas, quer nas condições de segurança na zona de 

fronteira, exceto pela ampliação no uso público de cannabis no lado uruguaio; 

d) As autoridades não veem indícios de que haverá uma inversão na rota tradicional 

do tráfico de cannabis na região, sequer no longo prazo;  

e) A disponibilidade e o consumo de cannabis ou de outras drogas não está 

aumentando, e não houve qualquer prejuízo à ordem pública na visão das 

autoridades. 

Com relação às práticas de consumo de drogas, a partir da entrevista com 97 

usuários, foi possível identificar que:  

a) O início do uso se dá entre 7 e 14 anos pela utilização do álcool, dentro do 

ambiente familiar e muitas vezes através de familiares. A experimentação da 

cannabis se dá de 2 a 5 anos depois do início do uso de outras substâncias.  

b) Os usuários escolhem as substâncias de preferência a partir de seus efeitos e, 

para tanto, necessitam buscar diferentes grupos sociais.  



c) Com relação aos problemas advindos do uso de drogas, os maiores prejuízos 

foram apontados pelo uso do álcool e crack, sendo que os usuários de cannabis 

conseguem fazer um uso mais controlado e manter suas atividades produtivas.  

d) Com relação à disponibilidade da cannabis, os entrevistados apontaram que 

nos últimos dois anos houve diminuição de circulação da substância causando 

aumento de preços. Informaram que compram preferencialmente de terceiros 

para evitar o contato com o tráfico, por medo de abordagens policiais. 

Apontam que há diferenças entre a cannabis comercializada no Brasil e a 

utilizada no Uruguai, sendo esta de melhor qualidade. Contudo, têm clareza 

acerca da impossibilidade de compra no Uruguai e assim, somente fazem uso 

quando compartilham ou recebem de alguém. Inclusive os uruguaios não 

cadastrados compram a cannabis no Brasil. 

e) Apesar do Brasil ter o porte, uso e comércio de cannabis proibidos, o país é 

mais permissivo que o Uruguai que possui legislação regulamentadora.  

f) Nas cidades estudadas foram identificados 48 pontos de consumo de 

substâncias e observados 667 usuários de cannabis, sendo sua maioria 

aparentemente de jovens entre 15 a 25 anos (84,1%), do sexo masculino, 

(91,7%) e de cor branca (65,8%). O uso é predominante no turno da noite 

(64,2%), sendo 91,4% o uso do tipo compartilhado. No momento do uso, 

observou-se que 21,2% também faziam uso de álcool e 27,8% de tabaco. 

g) Quanto às características dos pontos de uso, 32,2% dos lugares possuíam boa 

manutenção e 40,0% boas condições de limpeza. Sendo eles principalmente 

praças e parques (69,9%) com bancos (74,2%) e monumentos (53,3%). A 

ocorrência de prostituição (3,3%) e tráfico (6,6%), assim como o policiamento 

(9,3%) se mostrou baixa. 

Com relação à saúde pública, foram entrevistados 143 profissionais de 46 serviços 

que prestavam algum tipo de atendimento a usuários de substâncias. Identificou-se que:  

a) A maioria dos trabalhadores consegue identificar usuários de drogas entre a 

sua clientela e os encaminham para serviços especializados realizando pouca 

ou nenhuma intervenção.  

b) Entre os serviços especializados, a maioria enfoca o tratamento voltado à 

abstinência e referem que há pouca adesão dos usuários. Conforme os usuários 



de drogas, o cuidado oferecido nos serviços especializados é uniformizado e 

estritamente medicamentoso. 

c) As necessidades clínicas dos usuários também são pouco atendidas inclusive 

quando hospitalizados, sendo enfocada somente a desintoxicação.  

d) A maioria dos serviços especializados não utiliza da Estratégia de Redução de 

Danos, demonstrando também distorções acerca da compreensão desta. 

Também apresentam pouco conhecimento sobre a Portaria 3.088/11 que 

institui a Rede de Atenção Psicossocial, mantendo práticas antiquadas e 

recriminatórias aos usuários. 

e)  Estes profissionais, em sua maioria, apesar de colocarem-se desfavoráveis à 

mudança da lei uruguaia, acreditam que não haverá impacto no Brasil e não 

apontaram mudanças nos últimos dois anos. 

 

Na pesquisa quantitativa domiciliar foram levantados dados relativos à 

vitimização e percepção social sobre segurança e política de drogas. A pesquisa abrange 

três estratos: municípios do Rio Grande do Sul que fazem fronteira com Uruguai, 

municípios do Rio Grande do Sul que não fazem fronteira com Uruguai e municípios de 

Santa Catarina. Ao todo, foram realizadas 2.036 entrevistas. Essa pesquisa corresponde à 

primeira etapa de um estudo longitudinal, pois o projeto contempla a realização de outras 

rodadas anuais que possibilitarão a comparação de dados em painel. Os principais 

resultados obtidos nessa etapa são: 

a) Comparativamente a Santa Catarina, a população do Rio Grande do Sul 

sente-me mais insegura em sua cidade, embora não tenham sido 

encontradas diferenças significativas entre as taxas de vitimização, o que 

indica que outros fatores podem estar afetando a sensação de segurança. 

b) O Uruguai é considerado um país seguro pela maioria daqueles que 

conhecem o país, principalmente pelos residentes no Rio Grande do Sul. 

c) Em 39,68% dos domicílios visitados ocorre consumo de bebidas 

alcóolicas. O índice de domicílios em que há consumo de bebidas 

alcóolicas é maior em Santa Catarina, embora a frequência de consumo 



seja maior no Rio Grande do Sul. Nos domicílios em que ocorre consumo, 

32,97% percebem que há riscos à saúde e/ou à segurança. 

d) Em 24,63% dos domicílios visitados ocorre consumo de tabaco, em sua 

maioria com frequência diária. Nos domicílios em que ocorre consumo, 

92,2% percebem que há riscos à saúde e/ou à segurança. 

e) 55,61% dos entrevistados já presenciaram o consumo de alguma 

substância entorpecente ou psicotrópica. As principais substâncias são 

maconha/haxixe (52,6%), crack (14,85%) e cocaína (13,65%). No Rio 

Grande do Sul há maior frequência de exposição ao consumo de maconha, 

comparativamente a Santa Catarina. 

f) Quanto ao apoio à legalização, para 8,02% dos entrevistados o tráfico de 

drogas deveria ser combatido com a legalização das drogas, 52,36% dos 

entrevistados são favoráveis à legalização da maconha para fins 

medicinais e 9,97% são favoráveis à legalização da maconha para fins 

recreativos. De forma geral, Santa Catarina mostrou-se relativamente mais 

favorável à legalização. 

g) Apenas 21,98% dos entrevistados conhecem ou já ouviram falar sobre a 

Política Nacional sobre Drogas do Brasil. Dentre esses, 35,31% são 

favoráveis e 33,77% são desfavoráveis à política nacional. 

h) 46,2% dos entrevistados conhecem ou já ouviram falar sobre a Política 

sobre Maconha do Uruguai. Dentre esses, 30,09% são favoráveis e 47,86% 

são desfavoráveis à nova política.  

i) Quanto ao impacto da nova política uruguaia sobre a segurança, 41,17% 

dos entrevistados avaliam que houve piora da segurança em sua cidade e 

17,72% consideram que houve piora da segurança em território uruguaio. 

j) O aumento de consumo de maconha em espaços públicos é um dos 

principais fatores apontados por aqueles que consideram que houve piora 

nas condições de segurança com a nova política uruguaia. Nesse caso, a 

percepção pode estar relacionada à intolerância em relação aos valores, 

opções e estilos de vida diferentes e minoritários, ou seja, o medo e a 



sensação de insegurança estariam fundados em preconceitos e desrespeito 

à diversidade, e não necessariamente ao risco de vitimização em si. 

Em 2017 serão realizadas a segunda rodada da pesquisa de vitimização e 

percepção social em políticas sobre drogas na fronteira brasileira com o Uruguai e a 

avaliação, mensuração e análise da trajetória dos níveis de criminalidade em delitos de 

drogas e a estes associados. Para esse fim, será executada pesquisa quantitativa em autos 

findos de ações judiciais, tanto na Justiça Federal, quanto na Justiça Estadual. 

 


