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RESUMO. Os estudos sobre a expansão do crime organizado no Brasil e no mundo, sobretudo, relacionado ao tráfico 
de drogas e ao tráfico de armas tratam de um problema que envolve as fronteiras e nesse sentido diz respeito à questão 
da segurança e soberania nacional do Estado-Nação, ameaçadas no atual contexto pelas redes ilegais que articuladas a 
nível mundial desenvolvem atividades ilícitas que perpassam sobre a ordem do Estado. A geopolítica do narcotráfico 
necessita ampliar sua escala de atuação em diferentes etapas e por isso manifestam estratégias de produção, distribuição 
e consumo da droga e nesse contexto a Amazônia brasileira ganha importância para as organizações criminosas, pois 
a vulnerabilidade da floresta, a pobreza das cidades da fronteira e a localização próxima aos principais produtores de 
coca (Bolívia, Colômbia e Peru) colocam a região na trama das redes internacionais do tráfico de drogas, destacando 
o papel do Brasil como lócus de área de transito. Assim, parte-se do pressuposto que a Amazônia tem uma função 
geoestratégica ambígua onde uma está voltada para a defesa do território relacionada com a segurança regional/global 
e a outra veicula-se à pressão que o narcotráfico exerce sobre os limites jurídicos-políticos do Estado. As organizações 
criminosas internacionais esquematizam estratégias desde cima, contudo com uma importante diferença em relação 
às organizações formais. As atividades ilegais devem integrar a visão desde baixo, pelo fato de estarem sujeitas a uma 
maior exposição ao risco no território. A articulação e o êxito dos negócios ilegais são intensamente dependentes de 
conexões locais, aproveitando-se de complexos e instáveis sistemas de informação e telecomunicação. Aproveitando-
se das particularidades geográficas da região, as redes ilegais se estruturam, pois a densa floresta latifoliada fechada 
serve de abrigo para os atravessadores da droga, e nas áreas de imenso vazio demográfico são construídos aeroportos 
e portos clandestinos, que são utilizados pelos traficantes. A passagem da cocaína pela Amazônia em direção aos 
principais mercados consumidores do mundo é praticamente rota obrigatória para narcotráfico. Há de se ressaltar que 
o Brasil também aparece hoje como um dos principais consumidores ao mesmo tempo em que desempenha o papel 
de beneficiador e área de trânsito da droga. Para isso, diversas modalidades de transportes da droga são utilizadas, 
seja pelo rio, através de embarcações pequenas ou de porte médio, seja de avião ou pelas rodovias. O que se sabe é que 
existe toda uma articulação interligada em rede que se manifesta na produção/distribuição/consumo da droga, que se 
deve ser levada em consideração pelos órgãos de segurança das fronteiras. O tráfico internacional de drogas necessita 
ampliar sua escala de atuação do local ao global. Faz-se necessário uma articulação em redes que dê a possibilidade 
de ampliação da escala de atuação do crime organizado sem que haja interferência dos serviços de segurança. Para 
isso, as rotas clandestinas são utilizadas como estratégias de organização das redes e ao mesmo tempo como “espaços 
camuflados” que impeçam qualquer possibilidade de apreensão.  A partir desse corpo teórico pode-se entender o 
impacto socioespacial do tráfico de drogas nas cidades, principalmente nas metrópoles brasileiras, que apresentam 
grandes contrastes sociais. O tráfico de drogas se aproveita do tecido social desigual para se reproduzir enquanto 
força política e econômica de um poder paralelo ao do Estado. A metodologia empregada neste trabalho está baseada 
em análise de documentos do Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Tráfico Internacional de 
Drogas que apontam para a atual situação do Brasil dentro desse contexto e também se tem a revisão bibliográfica 
de autores que se preocupam com a questão, sobretudo, envolvendo a Amazônia e que em trabalhos bastante atuais 
ressaltam a importância da bacia amazônica e das fronteiras da região para as redes do narcotráfico. A atenção especial 
que este trabalho deu para o papel da Amazônia no contexto internacional do narcotráfico, não pretende de forma 
alguma criar uma imagem estereotipada sobre a região. Pois, não são todas as cidades amazônicas que fazem parte 
dessa rede de relações ilícitas. Por outro lado, buscam-se chamar a atenção para a agenda de debates que envolvem a 
segurança nacional e internacional, sobretudo, no que diz respeito os países que estão dentro das “teias” de relações 
do crime organizado global, cujo tráfico de drogas representa na atualidade a maior ameaça para a instabilidade 
política, econômica e social do Estado.
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ABSTRACT. Studies on the expansion of organized crime in Brazil and in the world, especially related to drug trafficking 
and arms trafficking deal with a problem involving the borders and in that sense is concerned with the issue of security 
and national sovereignty of the nation State, threatened in the current context by illegal networks that articulated the 
worldwide illicit activities that pertain to the order of the State. The geopolitics of the cartel needs to expand its range 
of expertise at different stages and demonstrate strategies for production, distribution and consumption of drugs 
and in that context the Brazilian Amazon gains importance for criminal organizations, because the vulnerability of 
the forest, the poverty of the border towns and the location next to the main coke producers (Bolivia, Colombia and 
Peru) put the region in international networks of drug trafficking, highlighting the role of Brazil as a locus of transit 
area. Thus, it is assumed that the Amazon has a geostrategic ambiguous function where one is geared towards the 
defense of the territory related to the regional/global security and the other is the pressure that drug trafficking carries 
on the legal-political boundaries of the State. International criminal organizations indicate strategies from above, 
but with an important difference in relation to formal organizations. Illegal activities must integrate the vision from 
below, by the fact of being subject to greater exposure to risk in the territory. The articulation and the success of the 
illegal businesses are heavily dependent on local connections, taking advantage of unstable and complex information 
systems and telecommunication. Taking advantage of the geographical particularities of the region, the illegal networks 
are structured, because the dense forest ‘latifoliada’ closed serves as shelter for the middlemen of the drug, and in 
the areas of vast emptiness demographic are built underground, airports and ports that are used by drug dealers. 
The passage of cocaine by Amazon toward the main consumer markets in the world is practically mandatory route 
for drug trafficking. One has to emphasize that Brazil also appears today as one of the main consumers at the same 
time that plays the role of benefactor and transit area for drugs. To this end, various modes of transport of drugs are 
used, either by the River, through small or medium-sized vessels, either by plane or by highways. What is known is 
that there is a whole interconnected articulation that is manifested in the production/distribution/consumption of 
the drug, which must be taken into account by the border security agencies. The international trafficking of drugs 
needs to expand its range of activity from local to global. It is necessary a articulation in networks that give the 
possibility of enlarging the scale of operation of organized crime without interference from the security services. 
For this, the clandestine routes are used as strategies of organization networks and at the same time as “cloaked 
spaces” that prevent any possibility of seizure. From this theoretical body can understand the socio-spatial impact 
of drug trafficking in cities, mostly in major cities in Brazil, which present great social contrasts. Drug trafficking 
takes advantage of unequal social fabric to reproduce while political and economic strength of a parallel power to 
the State. The methodology employed in this study is based on analysis of documents of the report of the United 
Nations (UN) on international trafficking in Drugs that point to the current situation of Brazil in this context and 
also have the bibliographical revision of authors who care about the issue, especially involving Amazon and that in 
current enough works underscore the importance of the Amazon basin and the region’s borders to drug trafficking 
networks. The special attention that this work gave it to Amazon’s role in the international context of drug trafficking, 
is not intended to in any way create a stereotypical image about the region. Yes, not every Amazon cities that are 
part of this network of illicit relations. On the other hand, the aim is to draw attention to the agenda of discussions 
involving national and international security, especially as regards the countries that are within the “Webs” of global 
organized crime links, which is currently the drug trafficking represents at present the largest threat to the political, 
economic and social instability in the State.

KEYWORDS. Geopolitics, Borders, Networks, Drug Trafficking.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

Com o final da guerra fria ou ordem bipolar, o comunismo deixa de ser ameaça do sistema 
capitalista, entretanto, novos agentes entram em cena e se destacam nas questões que tratam da 
segurança e da soberania nacional dos Estados. Entre estas novas ameaças, destacam-se o tráfico 
internacional de drogas, o terrorismo global, dentre outros. Regiões inteiras são inseridas nas 
organizações espaciais e territoriais das redes ilegais, fragilizando a atuação do Estado no combate 
ao ilícito. 
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A região amazônica, sobretudo a brasileira, enfrenta um grave problema no que diz respeito 
às atividades ilícitas, visto que o território é “bombardeado” pelas redes do narcotráfico, ligadas às 
organizações criminosas situadas nos países andinos, ou seja, nos maiores produtores de cocaína 
do mundo (Bolívia, Colômbia e Peru). Essa “invasão” desafia os limites da fronteira brasileira e 
deixa como resultado, um impacto negativo no território, influenciando na política, na economia 
e na cultura. 

Assim, a Amazônia vive uma situação extremamente complexa, pois ela é constituída de 
redes de relações, conflitos e sinergias entre atores locais, nacionais e internacionais que vão para 
além das fronteiras, envolvendo grandes empresas estatais e privadas (tanto nacionais quanto 
internacionais), com forte presença do governo federal se comparando aos governos municipais 
e estaduais.

O contrabando de ouro e de diamante, a biopirataria, a grilagem de terras e o desmatamento 
ilegal, somando-se com o narcotráfico e a lavagem de dinheiro, são hoje atividades que desafiam 
o poder do Estado-Nação e colocam sob ameaça a soberania brasileira e o controle de fato (e não 
de direito) da região. As políticas de defesa nacional ainda encontram muitas dificuldades para 
garantir definitivamente uma ação mais presente do poder público no que diz respeito ao combate 
às redes ilegais.

Os cartéis do crime constituem o estágio supremo e a própria essência do modo de produção 
capitalista. Eles se prevalecem grandemente da deficiência imunológica dos dirigentes da sociedade 
capitalista contemporânea. A globalização dos mercados financeiros debilita o Estado de direito, 
sua soberania, sua capacidade de reagir. A ideologia neoliberal que legitima – pior: “natureza” 
– os mercados unificados difama a lei, enfraquece a vontade coletiva e priva os homens da livre 
disposição de seu destino (ZIEGLER, 2003).

Em razão de se constituir em atividade de caráter transnacional e por seu enfrentamento 
ser objeto de políticas, inclusive de cooperação internacional, e ainda pelas peculiaridades do 
envolvimento do Brasil no fenômeno do tráfico internacional de drogas ilícitas, o estudo de sua 
sociologia, no caso brasileiro, necessita da contextualização da análise política de seus condicionantes 
regionais internos no âmbito das relações internacionais. 

É nesse contexto que a Amazônia se insere em novas conflitividades. O terrorismo e o 
narcotráfico constituem os dois grupos de enfrentamento em destaque nessa “nova” conflitividade. 
Hobsbawn (2007, p. 135) documenta que os movimentos terroristas “são sintomas e não agentes 
históricos significativos”. É nesse cenário que devemos compreender a problemática destacada 
neste projeto de pesquisa.

O narcotráfico representa o principal problema da Amazônia colombiana, boliviana e peruana 
e também representa uma questão dramática envolvendo a Amazônia venezuelana, equatoriana e 
principalmente a Amazônia brasileira, mais especificamente em sua faixa de fronteira com o Peru, 
Bolívia e Colômbia por onde entra a cocaína no Brasil. Nesse sentido, o narcotráfico é considerado 
um crime transnacional, com implicações negativas para a política e a economia dos países que 
fazem parte de sua rota. O tráfico de drogas só se faz vigorante em decorrência de um grande 
mercado consumidor, que está presente hoje na Europa e nos Estados Unidos além dos próprios 
países latino-americanos, a exemplo do Brasil. 
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E sendo assim, um novo cenário de conflitividade e preocupação do Estado-nação com a 
região amazônica emerge no limiar deste início de século. Trata-se de uma nova dinâmica espacial 
organizada em redes de solidariedades, cujas relações vão para além dos limites do território 
nacional. Essa nova ameaça representa não apenas o poder de articulação do crime em rede, visto 
que as redes do poder do crime global organizado que “usam” e “abusam” da região estabelecem 
canais de comunicação, pulverizando o território. 

Assim, pode-se pensar em um mundo cada vez mais interconectado onde as informações são 
instantâneas e obedecem uma ordem global que se sobrepõe à ordem local ou vice-versa.  Porém, 
não seria possível entender toda essa articulação se não fosse a atuação das redes técnicas, sejam 
elas estradas, ferrovias, aerovias ou hidrovias e infovias. O que importa, na verdade, é a maior 
fluidez que o espaço adquire a partir daquilo que é relevante para os mercados. 

Para Martin (1994: 36), “as alterações e mudanças em andamento estão modificando o 
sentido e o funcionamento da economia capitalista”. Assim, a convergência de tecnologias distintas, 
especialmente computação, telecomunicações e processamento da informação, está ampliando a 
flexibilização organizacional e produtiva de negócios de todos os tipos e tamanhos. Partindo dessa 
análise, pergunta-se: estaria o Estado-nação preparado para lidar com todos os tipos e tamanhos 
de negócios que se manifestam em seu território? 

É preciso refletir sobre a atuação das diversas redes que se manifestam no espaço geográfico 
mundial, entre elas as redes ilegais que se aproveitam de bases legais do Estado para atuarem 
de diversas formas ligadas ao contrabando, ao narcotráfico, à biopirataria, ao tráfico de drogas, 
dentre outras.  Assim, observamos que os processos de globalização estão permitindo maior 
integração e capacidade de interconexão entre estados e localidades. Estes processos refletem 
uma multiplicidade de ligações e interconexões nas quais eventos, decisões e atividades em uma 
parte do globo podem acarretar importantes consequências em lugares bastante distantes dessas 
ações (SMITH, 1994, p. 68). 

Durante o regime militar, a geopolítica para a região destacava a preocupação do governo 
brasileiro com a questão da segurança nacional, pois a Amazônia representava um espaço instável e 
“vazio” e por isso necessitava ser ocupada para garantir a soberania do Estado. Porém, os interesses 
geopolíticos sobre a região eram de interesse do grande capital que via a possibilidade de expansão 
das fronteiras econômicas a partir da integração nacional.

Neste início do século XXI, tem-se um novo valor atribuído para a região amazônica que 
impõe novas geopolíticas, visto que, diante do processo de globalização, a Amazônia ganha um 
novo significado para o Brasil e para o mundo: para o Brasil, a expansão da infraestrutura de 
transportes, energia elétrica e telecomunicações para uma integração sul-americana que poderá 
colocar o Brasil em uma situação muito mais favorável na América do sul, como o grande líder das 
nações sul-americanas a partir da ampliação dos mercados; quanto ao valor atribuído à Amazônia 
para o mundo, tem-se a lógica do desenvolvimento sustentável, pois a preocupação com a rica 
biodiversidade, disponibilidade de água potável, saberes tradicionais, dentre outros, são questões 
agora tratadas na geopolítica mundial e brasileira. Não se trata agora de um problema apenas do 
Brasil e dos países sul-americanas que tem uma parte da Amazônia em seus territórios, trata-se 
de uma questão global.
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Interpretada dessa maneira, a globalização está desafiando tanto a soberania da nação-estado 
como a habilidade da nação-estado de tomar decisões autonomamente, tanto em relação ao 
seu lugar dentro da economia mundial como sobre o cotidiano social, político e cultural da 
vida das localidades. (SMITH, 1994, p. 68)

A questão da soberania na região amazônica é outro elemento importante a ser analisado, 
pois a globalização já mencionada aqui não respeita os limites das fronteiras dos Estados, tornando-
as porosas, mais flexíveis, mais instáveis à atuação de redes ilegais, entre elas, as redes ilegais 
do narcotráfico.  Essas redes se manifestam nos limites do território brasileiro com seus países 
vizinhos, criam estratégias de transportes e telecomunicações para a negociação da droga, utilizam 
mecanismos de lavagem de dinheiro, territorializam-se refletindo uma verdadeira desordem diante 
de uma ordem hegemônica do Estado que não é respeitada. 

Assim sendo, atribuímos a complexidade territorial configurada por diversos agentes à 
dinâmica das redes. As redes causam um impacto no território, produzem e reproduzem territórios, 
rompem os limites fronteiriços do Estado, são fluidas, transportam fluxos materiais e imateriais. 
Para a geografia, o estudo das redes só tem sentido se for analisado a partir da dinâmica territorial, 
pois as redes são também relações de poder que se estabelecem no espaço geográfico.

QUESTÃO CENTRAL

A questão está em compreender a geopolítica de articulação do narcotráfico na região 
amazônica.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO CONCEITUAL

A Amazônia, região de grande importância pela sua rica biodiversidade e infinidade de 
recursos que despertam interesses de vários atores sociais, vem, nas últimas décadas, sendo palco 
de intensos conflitos pelo uso do território, sobretudo em sua imensa fronteira com os países 
limítrofes, que também possuem em parte de seus territórios um pouco de Amazônia. A estratégia 
de defesa do estado brasileiro com a implantação do Projeto Calha Norte (1986) e do Projeto Sivam-
Sipam (2001) não foi suficiente para amenizar esses conflitos e eliminar as atividades ilegais que 
explodem ao longo da fronteira.

O contrabando de ouro e de diamante, a biopirataria, a grilagem de terras e o desmatamento 
ilegal, somando-se com o narcotráfico e a lavagem de dinheiro, são hoje atividades que desafiam 
o poder do Estado-Nação e colocam sob ameaça a soberania brasileira e o controle de fato (e não 
de direito) da região. As políticas de defesa nacional ainda encontram muitas dificuldades para 
garantir definitivamente uma ação mais presente do poder público no que diz respeito ao combate 
às redes ilegais.

Pesquisas anteriores sobre estas redes sugerem que nas últimas décadas aquelas que obtiveram 
relativo sucesso em fazer uso da bacia amazônica sul-americana como unidade funcional e como 
região geográfica, foram firmas e empreendimentos que exploram o comércio ilegal de drogas e 
contrabando de mercadorias (MACHADO, 1998).
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A vulnerabilidade da floresta, a pobreza da população amazônica e a localização próxima aos 
principais produtores de coca (Bolívia, Colômbia e Peru) colocam a Amazônia na trama das redes 
internacionais do tráfico de drogas, destacando o papel do Brasil como lócus de beneficiamento e 
distribuição de cocaína para a Europa. Nascimento (2005) alude a essas áreas de marrons numa 
referência a Guilhermo O’Donnel. O crime organizado vem atuando de forma eficaz na articulação 
em escala global do narcotráfico, ao mesmo tempo em que se aproveita de algumas falhas do Estado 
para inserir a região na escala global/regional das atividades ilícitas.

As redes ilegais do narcotráfico necessitam de uma ampliação de sua escala de atuação em 
cadeias e por isso manifestam estratégias de produção, distribuição e consumo da droga. A geografia 
explica a importância da Amazônia brasileira para o tráfico internacional de drogas, principalmente 
a cocaína proveniente dos países andinos. Na conferência mundial sobre crime organizado global, 
realizada pelo ONU em 1994, estimou-se que o comércio global de drogas tenha atingido a cifra 
de quinhentos bilhões de dólares por ano, ou seja, foi maior que o valor das transações comerciais 
globais envolvendo o petróleo, por exemplo. (ONU, 1994)

O mapa 1 a seguir traz as informações sobre as principais rotas utilizadas pelo tráfico de drogas 
na região amazônica, sobretudo, destacando o papel que algumas cidades exercem no contexto 
das dinâmicas globais, regionais e locais do comércio ilícito de cocaína. As cidades das fronteiras 
da Amazônia brasileira fazem esse elo ou canal de comunicação com as cidades de países vizinhos 
onde são estabelecidas relações transfronteiriças que não respeitam o limite do território brasileiro. 

MAPA 1 – Rotas do narcotráfico na Amazônia

Fonte: Couto (2010).

Em todos os países e em todas as regiões, quadrilhas e redes de quadrilhas estão agora 
cientes da chance de se conectarem a redes mais amplas de atividades nesse submundo que marca 
presença dominante em muitas comunidades, cidades e regiões, sendo capaz até mesmo de adquirir 
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a maior parte dos bens de alguns países pequenos, tais como a ilha de Aruba, próximo à costa da 
Venezuela (CASTELLS, 1999, p. 210).       

Entre o período de 2006 a 2008, houve um aumento da produção de coca no Peru, na Bolívia 
e na Colômbia, ou seja, países limítrofes com a Amazônia brasileira e que enfrentam problemas 
de instabilidade envolvendo o crime organizado. Portanto, para os maiores produtores de coca do 
mundo deve existir uma rota de transportes para a distribuição da droga para os principais mercados 
consumidores e dessa forma a região amazônica se sobressai por apresentar particularidades 
sociogeográficas que foram incorporadas pelas redes ilegais. De acordo com o relatório da ONU 
(2009), mais de 99% dos laboratórios de processamento de coca estão localizados nos três maiores 
produtores do planeta citados.

A Amazônia destaca o Brasil como área de trânsito, os rios da região são frequentemente 
aproveitados por embarcações carregadas de cocaína pronta para ser consumida ou para ser 
beneficiada, pois a dificuldade de manter um controle mais rígido da entrada da droga pela 
Amazônia está em sua grande floresta latifoliada, fechada, com uma população que sobrevive em 
meio às desigualdades sociais, expropriação, abandono do Estado etc. Além disso, há de se ressaltar 
que imensos vazios demográficos acompanham as fronteiras amazônicas, sobretudo aquelas 
próximas aos principais produtores de coca, onde os narcotraficantes implantam laboratórios 
de processamento da droga e inserem a população ribeirinha pobre no esquema das redes, se 
apresentando como oportunidade, e nesse sentido algumas pessoas passam a desempenhar o 
papel de atravessadores (ou mulas), contribuindo para a articulação das redes e ao mesmo tempo 
fazendo parte do sistema ilegal.

Além dos rios, são utilizadas rotas de avião e estradas, destacando a estratégia multimodal 
das redes ilegais que também são móveis para efeito de estratégia, para fugir da repressão do 
Estado. Segundo Ishida (2006, p. 04), é nesse ambiente de enorme proporção territorial e de 
baixa densidade demográfica, onde a ausência do Estado chega a ser uma regra e não uma exceção, 
que identificamos a ação de grupos adversos que se aproveitam da densa floresta para acobertar 
inúmeras atividades ilícitas, utilizando-se de rotas aéreas, terrestres e fluviais clandestinas para 
transportar toda sorte de droga, contrabando, armas e munições.

Para Castells (1996, p. 203), a prática do crime é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas 
o crime global, a formação de redes entre poderosas organizações criminosas e seus associados, com 
atividades compartilhadas em todo o planeta, constitui um novo fenômeno que afeta profundamente 
a economia no âmbito internacional e nacional, a política, a segurança e, em última análise, as 
sociedades em geral.

As organizações criminosas internacionais esquematizam estratégias desde cima, contudo 
com uma importante diferença em relação às organizações formais. As atividades ilegais devem 
integrar a visão desde baixo, pelo fato de estarem sujeitas a uma maior exposição ao risco no 
território. A articulação e o êxito dos negócios ilegais são intensamente dependentes de conexões 
locais, aproveitando-se de complexos e instáveis sistemas de informação e telecomunicação.

Não há dúvida que uma das principais atrações do ilegal para a massa de trabalhadores 
informais (imigrantes, comerciantes ambulantes, microempresários, trabalhadores autônomos, 
artesãos, subcontratados etc.) é a percepção de que possa ser uma via de ascensão social, com 
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acesso rápido às benesses do consumo, reais ou ilusórias (MACHADO, 2003, p. 6).

 A Amazônia é uma área crítica no contexto geopolítico mundial e também uma área crítica 
na estrutura transicional do Estado brasileiro. Tem um peso enorme, tanto do ponto de vista 
da soberania externa, por causa da pressão ecológica, quanto no sentido de como vão evoluir 
os movimentos sociais dentro Brasil (BECKER, 2004, p. 105). 

Acrescenta-se a isso a pressão exercida hoje pelas redes ilegais que expandiram sua área de 
atuação para a floresta amazônica brasileira. 

Nasce assim a fronteira do narcotráfico em meio as contradições inerentes ao sistema 
capitalista mundial. As cidades da Amazônia vão sendo incorporadas ao raio de ação dos traficantes 
internacionais de droga. Geopoliticamente falando, a região é de interesse das redes do tráfico de 
drogas sua localização e suas particularidades relevantes para que o comércio funcione e continue 
gerando lucros, desafiando o poder do Estado e movimentando o mercado clandestino da cocaína, 
principalmente. 

Analisando o papel da Amazônia na escala global do tráfico de drogas e destacando os principais 
corredores de transportes do complexo coca-cocaína, percebe-se o destaque fundamental do rio 
Amazonas, pois é um importante meio de ligação do Atlântico ao Pacífico. Acredita-se que várias 
cidades que não foram citadas na pesquisa, e estão em torno deste rio, estão envolvidas de forma 
direta ou indireta na trama das redes ilegais.      

Pela bacia Amazônica o tráfico encontra um meio mais seguro de fazer o transporte da droga. 
Entretanto, existe toda uma estratégia organizada das redes que utilizam sistemas multimodais 
para isso. Dos países andinos até a Amazônia brasileira pode ser utilizada as estradas ou transporte 
aéreo que utiliza pistas clandestinas. Desde a criação do projeto SIVAM, os narcotraficantes estão 
utilizando com mais intensidade o transporte marítimo. É nesse aspecto que se apresenta a 
organização do tráfico de drogas na região amazônica e nas cidades envolvidas por essa atividade 
ilícita. Naquelas que lidam com o varejo, o narcotráfico se manifesta na forma daquilo que Souza 
(1995) denominou de territorialidade descontínua (ou em rede) (SOUZA, 1995, p. 435-436).

Essa ideia de territórios descontínuos é uma possibilidade de entender a problemática do 
tráfico de drogas numa perspectiva que engloba tanto o conceito de território quanto o de rede 
(SOUZA, 1995, p. 436). Só assim é possível entender a estrutura local do tráfico nas favelas, a 
relação mais ampla entre chefes do tráfico, a formação dos comandos, a articulação das relações 
(fluxos) que se dão entre áreas não dominadas (os bairros legais) e que se tornam áreas de influência 
de determinados pontos de venda (bocas-de-fumo) (RURHOFF, 1998, p. 03). 

A partir desse corpo teórico pode-se entender o impacto socioespacial do tráfico de drogas nas 
cidades, principalmente nas metrópoles brasileiras, que apresentam grandes contrastes sociais. O 
tráfico de drogas se aproveita do tecido social desigual para se reproduzir enquanto força política 
e econômica de um poder paralelo ao do Estado. 

RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS

Os resultados parciais desta pesquisa apontam para uma materialização das redes do 
narcotráfico na região amazônica o que vem implicando de forma negativa nas políticas de 
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segurança e defesa do território. Além disso, essa atividade ilícita que explode nas fronteiras exige 
do Estado, uma geopolítica que leve em consideração a ameaça representada pelas atividades ilegais 
que exercem relações de poder em forma de organizações criminosas que atuam na Amazônia. 
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