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O plantio da maconha 
visto pela ótica social
Quem são as pessoas responsáveis pela produção de Cannabis sativa no Brasil? Como é a 
relação de trabalho dos agricultores que fazem parte do início do processo de produção de 40% 
da maconha consumida no país? Estudo da UFJF se dedica, há mais de dez anos, a responder 
questões como essas

Bárbara Duque
Repórter

Sementes da Canabbis 
sativa, cuja maior 
concentração de plantio 
ocorre, atualmente, no 
médio e no submédio 
São Francisco
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O que leva agricultores a fazerem 
parte de um esquema criminoso, 
deixando vulnerável não só a pró-

pria vida, como a de sua família? Olhar 
de forma diferenciada para esses atores 
fundamentais no processo de produção 
de maconha no Brasil motivou a inves-
tigação inédita feita por pesquisadores, 
liderados pelo sociólogo e professor da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), Paulo Cesar Pontes Fraga. 
Aproximadamente 40% da maconha 
consumida no Brasil são plantadas em 
solo nacional, sendo o médio e o submé-
dio São Francisco a maior área de concen-
tração da cultura de Canabbis sativa. Uti-
lizando, principalmente, a caatinga e as 
chamadas ilhas do São Francisco (maior 
rio do Nordeste brasileiro), famílias in-
teiras, hoje, sobrevivem financeiramente 
em função desta atividade. Os estudos 
de Fraga se dedicam há mais de dez anos 
a compreender a dinâmica da cultura 
desta planta e as relações estabelecidas 
entre os envolvidos.
Dados, tanto sociológicos quanto finan-
ceiros, trazem à luz questões sobre como 
se dá o aliciamento dos trabalhadores; as 
relações trabalhistas; a forma de remu-
neração; e o envolvimento das famílias 
dos trabalhadores no negócio. 
A pesquisa deixa claro que o fator prin-
cipal para essas famílias se bandearem 
para a atuação em uma economia ilícita 
são problemas estruturais que prati-
camente inviabilizam financeiramente 
as culturas lícitas tradicionais na região 
como a cebola, o pimentão ou o algodão. 
Segundo Fraga, esses trabalhadores 
são agricultores por profissão e, pelos 
relatos, tentaram por anos sobreviver 
da atividade legal. Dificuldades como a 
falta de incentivos governamentais, para 
infraestrutura de escoamento da pro-
dução, ausência de políticas agrícolas e 
financiamentos, aliado a longos períodos 
de estiagem são os principais motivos 
apontados por eles para justificar suas 
atuais condições.
“Os problemas das plantações lícitas, vão 
desde o cultivo, passando pela comer-
cialização e distribuição da mercadoria”, 
diz Fraga. “Incentivos como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricul-

tura Familiar (Pronaf), que poderiam mi-
nimizar esse problema, têm distribuição 
desequilibrada. O Nordeste, região onde 
se concentra a maioria dos brasileiros que 
depende da economia familiar, se benefi-
cia de parte bem inferior a outras regiões 
como o Sul do país que recebe a maior 
parte deste financiamento.” Ele ressalta 
que o Sul é a região onde os agricultores 
familiares são mais capitalizados, mais 
organizados e possuem maior apoio do 
governo.

INVESTIMENTOS EM 
ESCALA COMERCIAL 
Nos anos 80, a cultura da maconha no 
Brasil passa a receber investimentos 
em escala comercial, e neste momento 
se consolida o Polígono da Maconha, 
localizado no médio e submédio do 
Rio São Francisco e famoso por sediar 
extensas plantações de Cannabis até os 
dias atuais. Conhecido, em outro mo-
mento como Polígono da Seca, a região 
é dominada por duas situações: grandes 
concentrações de terras (fruto de antigas 
iniciativas governamentais para estí-
mulo da agroexportação); e agriculturas 
familiares. 
No vácuo do fracasso do projeto de região 
exportadora e das iniciativas de irriga-
ção, a cultura da Cannabis ganhou força 
e passou a ser uma realidade e, muitas 
vezes, a única chance de sobrevivência 
de famílias da região. Tal produção supre 
somente uma demanda interna, mais 
especificamente um consumo do próprio 
Nordeste, visto que a droga utilizada em 
outras regiões do país é, em sua maioria, 
importada, do Paraguai. 
O estudo aborda com críticas a atuação 
da polícia para conter essa economia que 
vem se tornando cada vez mais forte. Se-
gundo eles, a forma de agir focando nos 
flagrantes, nas repressões, na expropria-
ção sumária das terras e na erradicação 
da planta apenas obteve efeito contrário: 
houve expansão da área de cultivo com a 
migração do plantio para outras regiões. 
Preferencialmente, nas caatingas, áreas 
de proteção ambiental onde não há poli-
ciamento regular.

UM HOMEM 
CHAMADO 
FULGÊNCIO 
Paulo Fraga iniciou sua investigação 
a partir da morte de uma importante 
personalidade ligada ao conflito, uma das 
maiores lideranças da região, Fulgêncio 
Manoel da Silva. Ele teve uma história 
ligada à defesa das causas dos trabalha-
dores daquela região e foi morto em 1997, 
depois de fazer denúncias relacionadas 
ao tráfico e ao crime organizado. 
Fraga o conheceu e pode acessar o 
conteúdo de algumas dessas acusações 
que ressaltavam como os traficantes 
aliciavam os agricultores da região. 
Então, surgiu o interesse de desenvolver 
uma pesquisa mais aprofundada sobre 
a dinâmica dos plantios de Cannabis, fo-
cando na atividade agrícola, abordagem 
praticamente inexistente na literatura.
A partir das dificuldades enfrentadas por 
trabalhadores sobreviverem do cultivo 
lícito, outros fatores são decisivos para 
a expansão do plantio da maconha. Essa 
planta possui um ciclo curto de vida, 
aproximadamente três meses, propician-
do retorno rápido do investimento. Além 
disso, é resistente a pragas, fato que eli-
mina a necessidade do uso de agrotóxico, 
e possui baixa deterioração, o que facilita 
o armazenamento e a comercialização. A 
colheita pode ser guardada por até oito 
meses, para esperar o melhor preço.
As pesquisas apontam para a articulação 
que movimenta este comércio ilícito, 
feito basicamente por pessoas da própria 
região, sem envolvimento de grandes 
organizações criminosas internacionais. 
Grupos familiares locais são apontados 
como os responsáveis por financiar o ne-
gócio, desde o fornecimento de insumos, 
até a comercialização da mercadoria.
As principais cidades dominadas por es-
ses grupos, com poderes estabelecidos, 
são Cabrobó, Floresta e Belém de São 
Francisco, em Pernambuco, região com 
índices de violência altíssimos. Apesar 
dos riscos, “convencer um trabalhador ru-
ral a trocar a cultura tradicional, que mal 
consegue sustentar a família, acaba se 
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tornando uma missão fácil. Quando vis-
lumbram a substituição de um trabalho 
cheio de incertezas - como a de perder 
a produção em decorrência do clima ou 
por dificuldade de escoamento - por uma 
cultura cujos insumos são oferecidos com 
fartura e o produto final possui um valor 
de mercado infinitamente maior, restam 
poucas dúvidas. Na maioria dos casos, 
eles planejam permanecer nesta ativi-
dade apenas por pouco tempo”, explica 
Fraga.  
Dentre as entrevistas feitas pelo pesqui-
sador, o relato do agricultor Sebastião 
exemplifica bem essa relação: “Vários 
colegas já trabalhavam no plantio, e as 
diárias do cultivo eram bem superiores 

às recebidas na lavoura de produtos agrí-
colas tradicionais. Na minha cidade, as 
pessoas envolvidas com o plantio tinham 
renda de R$ 2 mil a R$ 3 mil, quantia 
superior ao trabalho de quatro ou cinco 
meses em outros cultivos”. 

O HOMEM E O 
PROCESSO DE 
TRABALHO
Em 2006, era estimado que aproximada-
mente 40 mil camponeses estivessem 
ligados ao plantio de maconha, direta ou 
indiretamente. Segundo pesquisas, não 

há registros de uso tradicional da maco-
nha na região de plantio, porém, é uma 
prática antiga, mas sempre atrelada à 
comercialização e não ao uso tradicional. 
Dentre as formas de trabalho propostas 
pelos chamados “patrões” do tráfico, 
quatro são as mais convencionais. Uma 
delas é o modelo de agricultura familiar. 
Nela, o plantio é feito em terras geral-
mente púbicas, o agricultor financia a 
plantação, vende a intermediários, até 
chegar ao consumidor final.
Outra forma: um grupo de agricultores 
se reúne, compra as sementes, escolhe 
a terra, geralmente de difícil acesso, 
e planta ali por um período.  Existe,  
também, a relação assalariada, na qual, 
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ao final do ciclo, o agricultor recebe uma 
quantia em dinheiro por meio de diárias. 
Por fim, o sistema de meeiro, pelo qual 
o agricultor recebe as sementes e fica 
responsável pela plantação, depois os 
gastos são calculados, então, o lucro é 
dividido entre as partes.
A Cannabis não é uma planta de caatin-
ga, ela precisa de água em abundância, 
portanto, a importância em utilizar as 
terras nas margens do São Francisco, 
ou mesmo as chamadas ilhas fluviais. 
Em caso contrário, torna-se necessária a 
irrigação por galões de água de até 200 
litros, ou o sistema de sangrias - buracos 
nas tubulações para levar água até as 
roças. O plantio é feito, normalmente, 
em pequenos pedaços de terra, em 
lugares de difícil acesso, camuflado com 
outras plantações, para evitar o acesso 
da Polícia Federal. São covas de 1m² com 
seis a oito pés da erva em cada.
Os desafios de trabalhar em cultura ilícita 
são diversos. Apesar de ser uma opção 
sustentável, coloca a vida do agricultor 
e de seus familiares em risco. São ao 
mesmo tempo vitimas e cúmplices. Na 
maioria das relações de trabalho é deles 
a responsabilidade de “tomar conta” da 
plantação, ou seja, durante os três meses 
de cultivo da safra, os agricultores devem 
morar nas roças, evitando o roubo. Como 
se trata de uma atividade ilícita, não há 
lei que os ampare. Quando sabem que 
a Polícia Federal descobriu uma planta-
ção, os trabalhadores imediatamente 
abandonam as terras, evitando a prisão. 
Como os terrenos, geralmente também 
não pertencem a eles, são de vizinhos ou 
do Estado, apesar do alto risco, o prejuízo 
é menor.

Paulo Cesar Pontes Fraga
Pós-doutor na École de Criminologie da Universidade de Montreal (Canadá); doutor em Sociologia pela Universidade 
de São Paulo (USP); atualmente é professor adjunto e membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Socias da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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http://lattes.cnpq.br/0477617276709551

Paulo Fraga, pesquisador da UFJF: “Os problemas das plantações lícitas vão desde o cultivo, 
passando pela comercialização e distribuição da mercadoria. Incentivos como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que poderiam minimizar esse 
problema, têm distribuição desequilibrada. O Nordeste, região onde se concentra a maioria 
dos brasileiros que depende da economia familiar, beneficia-se de parte bem inferior a outras 
regiões como o Sul do país que recebe a maior parte deste financiamento”
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