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O QUE É CANNABIS? O QUE É MACONHA?
"Nome científico da

planta maconha"

"Uma planta que é transformada em droga
podendo ser utilizada pra uso medicinal ou pra

ficar 'chapado'"

"Uma planta medicinal"

"uma planta que age no corpo e no cérebro"

"Planta que depois de seca vira maconha e de
onde se extrai o óleo de cannabis"

"Uma planta que pode curar e também
causar dependência física e mental"

"É parte do nome científico da popular
maconha, ou seja, a Cannabis sativa."

"é uma parte da planta fumada ou ingerida
como recreação."

"É uma droga ilícita."

"é a droga extraída da planta cannabis"

"é utilizada por usuários de drogas."

"nome popular na cannabis"

"E a parte com maior teor de THC que a parte
mais tóxica da Canabis"

"droga ilegal que destrói neurônios"

"é a droga, aquele que os jovens usam"

"uma droga ilícita que provém da cannabis com
misturas que danificam o cérebro"

"Pelo que eu sei são as plantas da maconha,
mas que ajudam na saúde da gente"
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Fonte:  Pesquisa Conclusiva.

Comparando as respostas das duas perguntas, percebe-se uma evidente diferença entres as
palavras cannabis e maconha. A palavra cannabis associa-se mais com o lado medicinal e
científico da planta, relacionado a benefícios à saúde, ao lado lícito, uma planta medicinal
enquanto o nome popular maconha, é entendido como a droga, mais associado ao uso adulto
(recreativo), o lado prejudicial a saúde, consumo e venda proibida.

1.MAS E PARA AS PESSOAS, O QUE É
ESSA PLANTA?

Cannabis, também conhecida popularmente no Brasil como Maconha, é uma planta cuja
versatilidade e diversidade proporcionam diversos produtos e usos para variados setores,
abrindo portas para os mais diversos segmentos do mercado. Entre eles, podemos destacar os
usos dessa planta na medicina, na indústria, de forma recreativa, têxtil, alimentícia e industrial.

Apesar de seu longo histórico de proibição e de tabus, que criaram barreiras acerca da planta,
sua tendência de legalização e regulamentação vem crescendo no mercado mundial e
ganhando visibilidade, especialmente através dos diversos modelos de leis e regulação que
existem e estão sendo implementados. 

Muito disso proveniente de diversos movimentos coletivos de pacientes, médicos, juristas,
políticos e empresas privadas lutando em prol da conscientização das pessoas sobre o tema,
mostrando os benefícios da cannabis à saúde, à sustentabilidade e ao crescimento econômico.

Assim posto, entende-se que a cannabis possa ser um dispositivo de abertura de novos
mercados e novas tendências.

Fonte:  Pesquisa Conclusiva.



MAS AFINAL, O QUE É A CANNABIS?

As palavras maconha e cannabis, em muitas vezes, são usadas para associar
a diferentes usos da planta, ou até mesmo ao associar a cannabis ao
produto lícito, enquanto a maconha é diretamente associada aos produtos
ilícitos, comumente usados para uso adulto (recreativo). Por tanto, como as
duas palavras são sinônimos da mesma coisa, esse trabalho abordará a
maconha e a cannabis da mesma forma, não havendo nenhuma distinção
entre as duas palavras, da mesma forma que ao falar da subespécie do
cânhamo, estaremos falando do hemp.

Ela é uma planta psicotrópica, ou seja, possuem
substâncias químicas (canabinóides) que atuam em
nosso cérebro alterando a forma de agir e/ou pensar.
Produzem flores, as quais possuem grande parte das
substâncias, essas ao serem ingeridas agem em nosso
Sistema Nervoso Central (SNC). 

Seus primeiros registros datam de 2.737 a.C, na China,
onde era utilizada para tratamento de problemas de
saúde como: gota, reumatismo, alívio nas dores do
parto, malária e outras enfermidades. Ainda na Ásia, a
história da maconha (cannabis), tem destaque na Índia
onde foi considerada uma planta sagrada, sendo
utilizada para prática religiosa e fins medicinais.
Fonte: Conheça a História da Cannabis Medicinal

PÁGINA 04

2.DESMISTIFICANDO A
PLANTA

CANNABIS E MACONHA, SINÔNIMOS DE UMA MESMA
PLANTA

Podendo ser conhecida por diversos nomes, como maconha (nome popular
no Brasil), cannabis, cânhamo, erva, ganja, fumo de angola, diamba, charro,
liamba, haxixe, hax, hash, verde, entre outros muitos nomes.

Fonte: Psicologia.pt

CÂNHAMO E HEMP
O cânhamo e o hemp são as mesmas coisas, uma subespécie da maconha
(cannabis), mais para frente temos um tópico exclusivo sobre o tema, então
quando usarmos as palavras cânhamo estamos apenas associando ao
nome traduzido para o português, apesar de muitas marcas usarem o nome
"hemp" no Brasil.
Fonte: Cambridge Dictionary.

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS, 2022 

https://amame.org.br/historia-da-cannabis-medicinal/
https://bityli.com/GHAqnEysO
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/hemp
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf


Entender as principais tendências em relação aos diversos usos da
maconha (cannabis).

Descrever as diferenças entre as principais espécies da maconha (cannabis) e seus
diferentes usos;
Explicar os diferentes setores provenientes de produtos derivados da maconha
(cannabis);
Identificar as principais tendências mundiais do setor da maconha (cannabis) e
seus desempenhos;
Sintetizar os modelos de regulamentação da maconha (cannabis) no Brasil e nos
demais países em que a maconha (cannabis) é legal ou regulamentada;
Identificar as principais car
cterísticas do setor da maconha (cannabis) em países onde existe a legalização ou
regulamentação da mesma;
Diferenciar como o Brasil entende a regulamentação e legalização da maconha
(cannabis);
Elencar os desafios para o futuro do setor da maconha (cannabis) no Brasil.

3.OBJETIVOS
ESTE RELATÓRIO TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

PÁGINA 05

Guilherme Odorcik Milton Vinicius

guilherme-odorcik/

guiguiosouza@gmail.com

milton-vinicius-soares

miltonvinicius069@gmail.com

4.AUTORES

http://www.linkedin.com/in/guilherme-odorcik
https://www.linkedin.com/in/milton-vinicius-soares-52b70a19a/


Coleta realizada em:
20/09/2022 até 30/09/2022

5 entrevistados.
Trabalham e/ou tem contato
com a Cannabis.

Amostra não-probabilística
por julgamento.

54%

59%

45%

33%

Dra. Amanda Medeiros - Médica prescritora de cannabis, palestrante, colunista,
professora e membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis Sativa (SBEC).
Dr. André Feiges -  Advogado criminalista, fundador da Rede Reforma (coletivo de
juristas dispostos a construir uma nova realidade a partir da política de droga) e co-
criador do Direito & Outras Drogas. 
Dr. Gilberto Vieira Pannunzio - Médico prescritor de cannabis e embaixador WeCann
Academy (comunidade global e centro de formação médica).
Luan Valloto - Designer de moda, professor do Centro Europeu e especialista em moda e
eco-design. Criador da marca Luan Valloto
Thiago Exterkotter - Paciente de maconha (cannabis) medicinal, desde 2021, através da
importação de óleo da Suíça para tratamento de ansiedade e insônia.

Na segunda etapa foram realizadas pesquisas exploratórias de
entrevistas com especialistas utilizando 3 roteiros
semiestruturados, cada um com 18 perguntas e divididos em 3
áreas (médica, jurídica e têxtil) com perguntas específicas para
cada área. Ao todo foram entrevistados 4 especialistas, sendo um
paciente, dois médicos, um designer de moda e um advogado. As
entrevistas foram gravadas com consentimento, para
posteriormente serem analisadas. Vale ressaltar que como
limitação para essa etapa, não foram entrevistados especialistas
com opiniões contrarias ao setor.

A coleta de dados para este relatório de Pesquisa de Tendências de Marketing ocorreu em três
etapas, sendo elas: coleta de dados secundários, pesquisa exploratória e pesquisa conclusiva.

Pessoas que sabem o que é
cannabis

Amostra não-probabilística
por adesão.
Total de 190 respostas, destas  181
validas.

Coleta realizada em:
29/09/2022 até 17/10/2022

Durante a elaboração deste relatório, foram coletados dados secundários de relatórios,
artigos, notícias, livros, além de dados de governos, como leis e valores referentes à
arrecadação de impostos.

5.METODOLOGIA
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ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ENTREVISTADOS

PÚBLICO DA AMOSTRA

Tem a idade de 16 a 19 anos

Tem Ensino superior completo /
Pós graduação

Renda Familiar de mais de 5 salários
mínimos*
*1 salario mínimo no valor R$ 1212

Declaram não ter religião ou crença

Destaca-se algumas características mais representativas dessa
amostra da pesquisa conclusiva.

Na terceira etapa, foi realizada uma pesquisa conclusiva
descritiva transversal única, utilizando um questionário
elaborado no Qualtrics contendo 22 questões.

https://sbec.med.br/
https://redereforma.org/
https://direitoeoutrasdrogas.com.br/
https://www.instagram.com/wecann.academy/
https://luanvalloto.com.br/sobre/


Cannabis: Planta psicoativa do gênero de
angiospermas que conta com três
subespécies: Cannabis Sativa, Cannabis
Indica e Cannabis Ruderalis.

Maconha: Nome popular brasileiro para a
Cannabis, vale ressaltar que ambos são a
mesma planta

Cânhamo: Subespécie da Cannabis Sativa,
cânhamo é uma planta que possui
aproximadamente menos de 0,3% de THC e
possui uma alta concentração de CBD,
utilizada por conta das suas fortes fibras.

Hemp: Nome em inglês para o cânhamo,
vale ressaltar que ambos são a mesma
planta

Canabinóide: Termo genérico para
descrever substâncias naturais encontradas
na planta ou artificiais que apresentam ação
nos receptores canabinóides.

Tricoma: Os tricomas são glândulas de
resina da planta que contém o THC, CBD e
outros canabinóides medicinais ativos.

Psicoativa: Substância química que age
principalmente no sistema nervoso central
(SNC), onde altera a função cerebral e
temporariamente muda a percepção, o
humor, o comportamento e a consciência.

CBD: Sigla para Canabidiol, um canabinóide
encontrado na planta da cannabis, não
apresenta efeitos psicoativos. Tem efeitos
medicinais, como: anticonvulsivante, anti-
inflamatórios, analgésicos entre outros.

THC: Sigla para tetrahidrocanabinol, um
canabinóide responsável pelos efeitos
psicoativos da cannabis. Tem efeitos
medicinais, como: analgésico, ansiolítico,
função imunitária entre outros.

Fitofármaco:  São substâncias purificadas e
isoladas a partir de matéria-prima vegetal
com estrutura química definida e atividade
farmacológica. No caso da Cannabis pode
ser o CBD e/ou THC isolados, por exemplo.

Terpenos: Óleos aromáticos produzidos
junto ao CBD, THC e outros canabinóides. 

6.GLOSSÁRIO
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Debbing: Ato de se fumar concentrados,
óleos, utilizando acessórios próprios, que
permitem “derreter” a planta e extrair suas
substâncias.

Vapping: O vapping de cannabis é uma
maneira de consumir cannabis por inalação.
Utiliza métodos de aquecimento chamados
convecção e condução, que regulam a
temperatura para garantir que a cannabis
não queime e produza fumaça.

Baseado: Nome popular para um cigarro de
maconha já preparado, pronto para ser
fumado.

Haxixe: Extrato da Cannabis feito a partir da
separação da resina das flores. Os tricomas
são separados e prensados em formatos de
blocos, bolinhas, cilindros ou moedas.

Rosin: Tipo de concentrado rico em
canabinóides, terpenoides e flavonoides. 
 Produto translúcido, com aspecto de mel.
Feito através de um processo de extração
que utiliza uma combinação de calor e
pressão para “espremer” a seiva resinosa da
flor.

Decorticação: Processo que separa os caules
de cânhamo em fibra.

Caravelas: Tipo de embarcação inventada
pelos portugueses durante a Era dos
Descobrimentos, nos séculos XV e XVI.

Hempcrete: Concreto bioagregado, onde as
lascas de cânhamo - pequenos pedaços de
madeira do caule da planta - são misturados
com cal ou solo cimento para criar um
material de construção durável e ecológico.
 
Compostável: Produto ou material que
pode ser biodegradado sob circunstâncias
humanas específicas
TEA: Sigla para transtorno do espectro
autista

Cortiça: Cortiça é um material de origem
vegetal da casca dos sobreiros, leve e com
grande poder isolante.

Plant-based: Alimentos à base de plantas,
produzidos com matérias primas vegetais.



RUDERALIS SATIVA INDICA

HIBRIDA

+ =

 SATIVA INDICA
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7.CONTEXTUALIZAÇÃO, QUE TAL
ENTENDER MELHOR SOBRE A
PLANTA

Entretanto foi criada uma quarta variedade, a partir do cruzamento de plantas das
subespécies de cannabis sativa e cannabis indica, a cannabis híbrida.

A maconha (cannabis) é uma planta do gênero de angiospermas, sendo uma
planta psicotrópica que produz flores, responsáveis por fornecer boa parte dos
princípios ativos da planta e acabam sendo o produto final de diversos usos.
Falando da espécie da planta, ela é subdividida em três subespécies principais,
a Cannabis Sativa, Cannabis Indica e a Cannabis Ruderalis, que podem ser
identificadas pelas formas distintas de suas folhas, além de diferenças em sua
estrutura, tempo de maturidade, entre outros.
Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS, 2022 

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS, 2022 

https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf


"O ser humano possui um sistema endocanabinoide e seus receptores se encontram
espalhados por todo o corpo, em membranas celulares do cérebro, órgãos, tecidos
conjuntivos, glândulas e células do sistema imunológico. Em cada parte do organismo o
sistema executa tarefas diferentes ou seja, são inúmeras as aplicações que a cannabis tem
para com a Medicina." Dra. Amanda Medeiros - Médica prescritora de Cannabis 

NOSSO SISTEMA ENDOCANABINÓIDE? O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS? 

Fonte: Pesquisa com especialista.

Seu uso ajudar a melhorar os
sintomas de doenças como o

transtorno do estresse pós-traumático
(PTSD), esclerose múltipla (EM),

esquizofrenia, doença de Parkinson,
epilepsia, ansiedade, bem como na

recuperação de fadigas musculares e
dores crônicas devido aos efeitos anti-

inflamatórios.

PÁGINA 09

SUA COMPOSIÇÃO

Na maconha (cannabis) existem mais de 400 substâncias químicas, em sua composição, dessas
ao mínimo 146 são canabinóides, segundo o livro “Essentials of Pain Medicine” de 2018. Os
principais e mais conhecidos canabinóides da maconha (cannabis) são: o canabidiol (CBD) e o
tetraidrocanabinol (THC).

PRINCIPAIS CANABINÓIDES
THC CBD

(CANABIDIOL)(TETRAHIDROCANABINOL)

É o composto responsável pela
maioria dos efeitos psicoativos da

planta. 

Composto mais conhecido da
planta, devido ao seu uso estar

diretamente associado aos
benefícios medicinais e sem

efeitos psicoativos. 

Seus efeitos estão associados ao
pensamento, memória, prazer,
coordenação e percepção do

tempo.

Seus efeitos estão associados à
sonolência e relaxamento

Seu uso é associado a melhoras
como alívio de sintomas como
dor, espasticidade muscular,

auxilia no tratamento de doenças
como glaucoma, insônia, autismo,

epilepsia, asma, doenças
autoimunes, etc.

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS, 2022 

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS, 2022 

https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf


CANNABIS SATIVA

Onde se encontra?

Características da Planta

canabinóides

Efeitos

Benefícios

SUBESPÉCIES DA MACONHA (CANNABIS)
Como mencionado anteriormente a maconha (cannabis) possui 4 subespécies diferentes, nas
páginas seguintes classifica-se as principais características e diferenças entre elas.

Comum no Ocidente, encontra-se
em países com clima quente,

longos dias de sol, próximos a linha
do Equador. 

Tem a sua estrutura mais alta, com
folhas longas e finas.

Sua folha é o símbolo mais
associado à cannabis pelo mundo.

Em sua composição possui maior
concentração de THC

(Tetraidrocanabinol) em
comparação ao CBD (Canabidiol). 

Mais energéticos, corporais,
criativos e produtivos, tendo seu

uso comumente associado ao uso
adulto, recreativo.

Mais energéticos, corporais,
criativos e produtivos, tendo seu

uso comumente associado ao uso
adulto, recreativo.

PÁGINA 10

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS, 2022 

CANNABIS INDICA

Onde se encontra?

Características da Planta

canabinóides

Efeitos

Benefícios

Nativa do Afeganistão, Índia,
Paquistão e Turquia, se adapta a

altas variações de temperaturas e
baixa umidade. 

Alturas inferiores a 1,5 metro,
estrutura mais arredondada,

folhagem espessas, folhas grossas
e largas.

Cresce mais rápido.

Em sua composição existem uma
concentração maior de CBD

(Canabidiol) em comparação ao
THC (Tetraidrocanabinol).

Seus efeitos em nosso corpo são
associados ao relaxamento e

sedação.

Relaxamento muscular,
diminuição da dor aguda, melhora

na náusea, além de aumentar a
dopamina.

https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf


CANNABIS RUDERALIS

Onde se encontra?

Características da Planta

canabinóides

Efeitos

Benefícios

SUBESPÉCIES DA MACONHA (CANNABIS)

Se adaptam a temperaturas mais
frias e com pouca luz, ideal para

regiões como a Europa Ocidental,
regiões do Himalaia, Índia, Sibéria

e Rússia.

Pequena e espessa. Seu ciclo de
vida dura aproximadamente até

mais de um mês. Não depende de
horário de exposição a luz e escuro

para induzir sua floração.

Em sua composição traz valores
reduzidos de Tetraidrocanabinol

(<1%), contendo o Canabidiol (CBD)
em maior quantidade.

Devido à baixa concentração de
canabinóides, não é comumente

usada para fins medicinais ou para
uso adulto. 

Seu uso é ideal para a produção
com fins industriais, devido à

qualidade das suas fibras.

PÁGINA 11

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS, 2022 

CANNABIS HÍBRIDA

Onde se encontra?

Características da Planta

canabinóides

Efeitos

Benefícios

 Cultivo realizado em ambientes
controlados para garantir a
temperatura, umidade, luz,
ventilação e aplicações de

nutrientes nas plantas.

Depende da combinação das
plantas progenitoras.

As porcentagens e concentrações
de canabinóides podem ser

diferentes, dependendo das cruzas
que foram feitas.

Variam desde a redução da
ansiedade e do estresse. Alívio de

sintomas de quimioterapias e
radioterapias, variando conforme a

preferência do cultivador.

Depende das combinações e cruza
das plantas conforme escolhas do

cultivador.

https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf


Fonte: KayaMind, Cânhamo no Brasil, 2022.

Apesar do cânhamo ser uma planta derivada da Cannabis Sativa. Existem diferenças genéticas
entre elas, além de seus usos terem objetivos completamente diferentes.
 A planta do cânhamo é mais fibrosa, alta e possui poucas ramificações, diferentemente da
Cannabis Sativa.

O cânhamo é principalmente cultivado por suas sementes, fibras e caule.

Do seu caule são extraídas
suas fibras as quais são
usadas na produção de papel,
tecidos, cordas, compostos
plásticos e materiais de
construção.

Suas sementes são usadas na
produção de alimentos,
suplementos nutricionais,
medicamentos e cosméticos.
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE CANNABIS SATIVA E CÂNHAMO?

PÁGINA 12

O QUE É CÂNHAMO?

Fonte: KayaMind, Cânhamo no Brasil, 2022

Fonte: HempMeds, Qual a diferença entre o Cânhamo e a Maconha?.

Fonte: HempMeds, Qual a diferença entre o Cânhamo e a Maconha?

Fonte: KayaMind, Cânhamo no Brasil, 2022.

Sementes de cânhamo Fibras de cânhamo Caule do cânhamo

Subespécie da Cannabis Sativa, o cânhamo (hemp) é uma variação da
planta que possui dosagens baixas de THC (>0,3%), responsável pelos
efeitos psicoativos, possui uma alta concentração de CBD, dessa forma não
se sente os efeitos psicoativos em nenhuma utilização do cânhamo.

https://kayamind.com/relatorio-canhamo-no-brasil/
https://kayamind.com/relatorio-canhamo-no-brasil/
https://hempmedsbr.com/qual-a-diferenca-entre-o-canhamo-e-a-maconha
https://hempmedsbr.com/qual-a-diferenca-entre-o-canhamo-e-a-maconha
https://kayamind.com/relatorio-canhamo-no-brasil/


Supositórios

FumarVaporizar Óleos Comestíveis Spray

Absorventes Cremes - Gel -
Balsamos

Adesivos

VAGINAL

INALATÓRIO ORAL

USO MEDICINAL
Um dos remédios mais promissores
no auxílio ao tratamento de uma
série de doenças, através dos seus
diversos canabinóides, como o THC,
CBD, CBN e CBG. Esses remédios
utilizam dos inúmeros benefícios
terapêuticos dessas substâncias
para auxiliar os pacientes.

RETAL

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PRODUTOS MAIS COMUNS

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA
CANNABIS, 2022 

Devido a isso seu uso pode ser associado a alguns
segmentos, sendo eles: o medicinal (crianças, adultos
e pets), uso adulto (recreativo), uso industrial (tecidos,
cordas, bioplásticos, isolamentos de construções,
papel, hempcrete um substituto do concreto, etc), uso
alimentício (alimentos para uso recreativo e uso como
suplemento alimentar ou substituto, sem efeitos
psicoativos associados), uso religioso (religiões Hindus,
Rastafári, matrizes Africanas, etc), uso cosmético
(produtos para cuidados com a pele, maquiagens, etc),
entre outros usos.

TÓPICO
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8.QUAIS SÃO OS SEUS
PRINCIPAIS USOS?
A maconha (cannabis) pode ser
utilizada de diversas formas, como
fumar, vaporizar, usar em forma de
remédios, cordas, roupas, substituto
de concreto, entre outros produtos.
Sua versatilidade proporciona usos
em diversos segmentos industriais
que podem se beneficiar tanto de
seus usos terapêuticos, quanto de
seus outros insumos como fibras,
sementes, entre outros.

Durante a pesquisa exploratória realizada, um poto
levantado pelo Dr. André Feiges, advogado que atua
em casos relacionados a maconha é que dentro do
uso medicinal temos uma relação com o uso
alimentício, pois muitos produtos à base de maconha
(cannabis) que são liberados para venda no Brasil, pela
Anvisa são considerados suplementos alimentares e
não medicamentos, que precisam passar por fases de
testes para serem liberados para venda e uso. Dessa
forma, os óleos contendo o Canabidiol, por exemplo,
pode ser considerado apenas um suplemento
alimentar, por mais que precise de receita médica.
Fonte: Pesquisa Exploratória.

https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf


USO TÊXTIL E O CÂNHAMO
Enquanto a maioria das subespécies maconha (cannabis), em específico as
suas subespécies voltadas para usos medicinais e terapêuticos tem como
foco na colheita as suas flores. Com o cânhamo (hemp), subespécie da
Cannabis Sativa, é possível extrair, sementes, óleos e fibras de seu caule.
Com essas fibras é possível fazer diversos produtos, incluindo tecidos,
cordas, entre outros. Sua fibra possui textura similar à do linho, e possui
um alto rendimento agregado, além disso é um dos produtos mais
sustentáveis e versáteis do mundo e sendo carbono negativo, uma planta
sequestra carbono durante seu crescimento.

Fonte: Patagonia, Hemp Is Back: How Some of Ours Is Produced, in Photos

Colheita do cânhamo1. 2. Processo de Decorticação do cânhamo

3. Transformação do cânhamo em fibras

PROCESSO DE PRODUÇÃO DO TÉCIDO

Fonte: Kaya Mind: Cânhamo no Brasil (2022)..

Fonte: Kaya Mind: Cânhamo no Brasil (2022).

Excelente capacidade de tingimento;
Resistência ao mofo;
Bloqueio de luz ultravioleta (UV);
Capacidades antibacterianas naturais;
Transfere calor de forma eficiente;
Alto teor em canabidiol (CBD);
Baixo teor de tetrahidrocanabinol (THC);
Carbono negativo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA FIBRA
DO CÂNHAMO (HEMP)

PÁGINA 14

4. Fibra já transformada em fios

https://www.patagonia.com/stories/hemp-is-back/story-72340.html
https://kayamind.com/relatorio-canhamo-no-brasil/
https://kayamind.com/relatorio-canhamo-no-brasil/


USO COSMÉTICO

Óleos terapêuticos
Óleo facial
Pasta de dentes
Enxaguante bucal
Protetor labial
Fio dental

Hidratantes para rosto
Hidratantes para corpo
Loção para o corpo
Antitranspirante
Sabonetes
Xampus
Condicionadores

APLICAÇÃO DA MACONHA EM COSMÉTICOS

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS (2022).

O canabidiol (CBD) presente na maconha (cannabis) é rico em
vitaminas A, C e E. Essas por suas vez possuem diversos benefícios nos
produtos de cuidados para a pele.

CANABIDIOL (CBD) É RICO EM VITAMINAS

Através dos óleos de CBD, os cosméticos à base de cannabis, oferecem
propriedades terapêuticas na aplicação tópica para cuidados com a pele.

A vitamina A estimula as células responsáveis pela produção do tecido
que mantém a pele saudável e firme. 

A vitamina C atua no estimulo à produção de colágeno, um nutriente
essencial no processo de cicatrização da pele. 
A vitamina E atua como antioxidante no bloqueio aos radicais livres do
corpo e, portanto, auxilia nas formulações de antienvelhecimento. 

Suas aplicações vão de produtos para cuidados com a pele até maquiagens.
Fonte: KayaMind, Cosméticos à base de cannabis

CUIDADOS COM A PELE

MAQUIAGENS

Através do sistema endocanabinoide as substâncias químicas da cannabis interagem com
esses receptores da cútis.  
Para maquiagens atua em inflamações reduzindo a vermelhidão e trazendo a sensação de
relaxamento, hidrata e protege, como são usadas também para tratar acne, pele seca,
psoríase e mais.

Rímel
Brilho Labial
Sérum para Sobrancelhas e Cílios
Gel de Limpeza
Máscara de cílios
Delineadores

Fonte: KayaMind, Por que criar maquiagens com CBD?

Fonte: KayaMind, Por que criar maquiagens com CBD?
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Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS (2022).

https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://kayamind.com/cosmeticos-a-base-de-cannabis/
https://kayamind.com/maquiagem-com-cbd/
https://kayamind.com/maquiagem-com-cbd/
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf


FUMO VAPORIZAÇÃO ALIMENTOS BEBIDAS

EXTRAÇÕES (ROSIN) EXTRAÇÕES (HAXIXE) FLOR SECA

USO ADULTO (RECREATIVO)

FORMAS DE CONSUMO

PRINCIPAIS FORMAS DE PRODUÇÃO

EFEITOS MAIS COMUNS DO TETRAHIDROCANABINOL
(THC)

Relaxamento
Risos 

espontâneos Sonolência
Aumento no

apetite

Quando é utilizado algum produto contendo
tetrahidrocanabinol (THC), são ativadas suas propriedades
psicoativas em nosso corpo, e podem causar os seguintes
efeitos ao usuário:

Leve perda de
coordenação

motoraEuforia

Fonte: KayaMind (2022,).

O uso adulto ou recreativo refere-se ao uso com foco nos efeitos
psicoativos da maconha (cannabis), e assim como seu próprio nome
insinua, seu uso é voltado apenas para adultos, acima da idade
considerada legal para consumo, assim como nas bebidas alcoólicas,
por exemplo. Em geral o uso é voltado para produtos contendo maiores
concentrações do tetrahidrocanabinol (THC), substância psicoativa.
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https://kayamind.com/o-que-e-uso-recreativo/


Proteínas Fibras Cálcio Ferro

Óleo Cozidas e AssadasIn Natura
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USO ALIMENTÍCIO

As sementes de cânhamo (hemp) são alimentos que contêm altos níveis de
nutrientes e propriedades que auxiliam a prevenir ou tratar problemas
relacionados à saúde, sendo classificados como superalimentos.

SEMENTES DE CÂNHAMO,
OS SUPERALIMENTOS

FONTE DE NUTRIENTES COMO

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Vale ressaltar que possuem porcentagens insignificantes de
THC e CBD e, portanto, não causam nenhum efeito psicoativo
quando ingeridas. Por mais que não contenha grandes
quantidades de fitocanabinóides, moléculas terapêuticas, seus
ácidos graxos também podem oferecer benefícios à pele,
unhas e cabelo.

Quando descascada, se transforma em grão, o qual é utilizado para produzir alimentos como o
“leite”, “carne” e “manteiga” de cânhamo. O seu óleo é produzido da semente prensada a frio e
pode ser consumida como um óleo convencional (soja, oliva, entre outros). 
Fonte: KayaMind, Semente do cânhamo como uma super semente

E COMO POSSO CONSUMIR?

Fonte: KayaMind, Semente do cânhamo como uma super semente

Fonte: KayaMind, Semente do cânhamo como uma super semente

Em relação ao uso alimentício, iremos abordar sobre as sementes de
cânhamo (hemp) e as suas principais características. Este não é
associado ao uso adulto (recreativo), pois possui foco em valores
nutricionais,  além do produto não possuir efeitos psicoativos.

Fonte: KayaMind, Semente do cânhamo como uma super semente

https://kayamind.com/semente-de-canhamo/#:~:text=Um%20dos%20insumos%20provenientes%20do,superfood%20ou%20superalimento%2C%20em%20portugu%C3%AAs.
https://kayamind.com/semente-de-canhamo/#:~:text=Um%20dos%20insumos%20provenientes%20do,superfood%20ou%20superalimento%2C%20em%20portugu%C3%AAs.
https://kayamind.com/semente-de-canhamo/#:~:text=Um%20dos%20insumos%20provenientes%20do,superfood%20ou%20superalimento%2C%20em%20portugu%C3%AAs.
https://kayamind.com/semente-de-canhamo/#:~:text=Um%20dos%20insumos%20provenientes%20do,superfood%20ou%20superalimento%2C%20em%20portugu%C3%AAs.


MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

O concreto de cânhamo (hempcrete) é um
material mais eficiente, não tóxico e
resistente ao mofo. Podendo ser utilizado
como isolamento térmico, para fazer pisos,
tetos e paredes. Além de ser uma alternativa
mais sustentável para a construção civil se
comparado com o concreto convencional.

USO INDUSTRIAL

BIOPLÁSTICO DE CÂNHAMO

Fonte: KayaMind, Cânhamo no Brasil, 2022

Fonte HempMeds, Hempcrete: o Cânhamo na Construção Civil

PRODUÇÃO DE PAPEL O papel de cânhamo já existe desde a
antiguidade, o primeiro exemplar foi
encontrado na China e vem do início da
dinastia Han Ocidental, por volta de 200-150
a.C. Desde então, o cânhamo (hemp) vem
sendo usado para fazer papel em todo o
mundo. Ao comparar com o papel
convencional, feito com celulose de árvores, o
papel de cânhamo possui um processamento
mais eficiente e sustentável, aspecto que será
abordado ao decorrer do relatório.
Fonte: HempsMeds, Papel de cânhamo e suas vantagens

A fibra de cânhamo (hemp) também pode ser
transformada em bioplástico, o plástico de
cânhamo pode ser biodegradável e/ou
compostável. Além de ser um material
carbono negativo. Se mostrando um forte
concorrente para a substituição do uso de
plástico convencional.
Fonte: The Hemp Plastic Company

A planta já era utilizada pela humanidade para diversos fins
industriais ao longo da história, como durante as Grandes
Navegações (séculos XV e o início do século XVII), onde as velas e
cordames das grandes Caravelas eram feitos de cânhamo (hemp).

Com a maconha (cannabis), através da subespécie Ruderalis e do
cânhamo (subespécie da Cannabis Sativa), que devido à qualidade de
suas fibras podem ser utilizadas em diversas aplicações industriais,
como na produção de papel, tecidos, cordas, bioplásticos, materiais para
construção civil, entre outros.

USADO DURANTE A HISTÓRIA HUMANA
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https://kayamind.com/relatorio-canhamo-no-brasil/
https://hempmedsbr.com/hempcrete-o-canhamo-na-construcao-civil
https://hempmedsbr.com/papel-de-canhamo
https://hempplastic.com/products/


O mercado da maconha (cannabis) já demonstra-se muito ativo e em
crescimento, até 2026 estima-se um crescimento de US$ 105 bilhões, desses
a América Latina deve responder por US$ 824 milhões. Além disso, diversos
países estão optando pela regulamentação da cannabis para os fins
medicinais, industriais e recreativos (uso adulto). 
Fonte: The Global Cannabis Report Second Edition (2021). 

bilhões
crescimento estimado do

mercado mundial da cannabis
para 2026

US$ 105

9.CENÁRIO DA MACONHA
(CANNABIS) PELO
MUNDO

milhões
crescimento estimado do

mercado da América
Latina para 2026

US$ 824

PÁGINA 19

https://prohibitionpartners.com/reports/the-global-cannabis-report-second-edition/
https://prohibitionpartners.com/reports/the-global-cannabis-report-second-edition/


MERCADO EM CRESCIMENTO
EXPONENCIAL
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Com os usuários mundiais deixando de usar a maconha (cannabis) ilegal, nos países
que foram legalizando a maconha (cannabis), isso gerou uma perda de cerca de 100
bilhões de dólares para o mercado ilegal mundial, mostrando sua efetividade ao
combate ao tráfico de drogas. 
Fonte: The Global Cannabis Report Second Edition (2021).

REDUÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO PARALELO

MERCADO PÓS-PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Em 2020, o mundo presenciou um momento assustador e economicamente turbulento, com
a pandemia do coronavírus (COVID-19) muitos mercados acabaram sofrendo com a
instabilidade econômica do momento. E o mercado da cannabis não ficou de fora, além dos
atrasos nos movimentos de legalização que estavam ocorrendo, houveram interrupções nas
cadeias de fornecimento de cannabis existentes. 
Fonte: Prohibition Partners - The Global Cannabis Report Second Edition (2021).

RETOMADA DAS IMPORTAÇÕES
Já no primeiro semestre de 2021, os problemas referentes a importações para os mercados
legalizados mostraram estarem retomados, com a Alemanha recebendo as importações de 17
países, incluindo novos fornecedores, como: Lesoto, Nova Zelândia e Jamaica. 
Fonte: The Global Cannabis Report Second Edition (2021).

MACONHA COMO UM PRODUTO ESSENCIAL NA PANDEMIA

Na pandemia, com as diversas restrições de funcionamento de comércios, durante os meses
mais graves da doença, muitas empresas acabaram tendo suas atividades paralisadas. Porém
diversos estados dos EUA colocaram as lojas de maconha (cannabis) como serviços essênciais e
elas puderam continuar atuando. Com isso, estados como a Califórnia registraram um aumento
de mais de 150% na comercialização de cannabis, ainda em março de 2020, 
Fonte: UOL TAB (2020).

Devido a sua versatilidade no uso medicinal, industrial, além do
mercado para uso adulto (recreativo),  o mercado da cannabis cada
vez mais vem se desenvolvendo e ganhando espaço pelo mundo.
Suas vendas de produtos medicinais no varejo, combinado ao uso
adulto, nos países onde é legal, superaram o valor de 37 bilhões de
dólares no ano de 2021. Cerca de 150 milhões de usuários deixaram
de comprar produtos ilícitos e passaram a comprar produtos legais
pelo mundo.
Fonte: The Global Cannabis Report Second Edition (2021).

https://24914560.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/24914560/PP%20Reports%20for%20Report%20Automations/Prohibition%20Partners%20-%20The%20Global%20Cannabis%20Report%20Second%20Edition.pdf?utm_medium=email&_hsmi=58533813&_hsenc=p2ANqtz-9NueBXYaycpEFbofE2vZ13YZIZPUVj1Y2Q2mqaod2_39gZpnf-2NIkLH9QQQZ7FJvJ-CvQ0zVcWdPp5-rJMOuUiakHUw&utm_content=58533813&utm_source=hs_automation
https://24914560.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/24914560/PP%20Reports%20for%20Report%20Automations/Prohibition%20Partners%20-%20The%20European%20Cannabis%20Report%206th%20Edition.pdf?utm_medium=email&_hsmi=58534914&_hsenc=p2ANqtz--tixnvB8X0a5P0OJsdv3V4jUNpqK3_nqqXgfAq74mp-T0DbfVg6g26TG8BUDY5CTkQyXVBX-qaZBL3J-eyrhZcRTXbaGooNoB8gV2sfdhbIkuU-6Q&utm_content=58534914&utm_source=hs_automation
https://24914560.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/24914560/PP%20Reports%20for%20Report%20Automations/Prohibition%20Partners%20-%20The%20European%20Cannabis%20Report%206th%20Edition.pdf?utm_medium=email&_hsmi=58534914&_hsenc=p2ANqtz--tixnvB8X0a5P0OJsdv3V4jUNpqK3_nqqXgfAq74mp-T0DbfVg6g26TG8BUDY5CTkQyXVBX-qaZBL3J-eyrhZcRTXbaGooNoB8gV2sfdhbIkuU-6Q&utm_content=58534914&utm_source=hs_automation
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/17/cannabis-e-item-essencial-na-pandemia----inclusive-para-4-mil-brasileiros.htm
https://tab.uol.com.br/


 LEGALIZAÇÃO REGULA-
MENTAÇÃO

DESCRIMI-
NALIZAÇÃO

Como
Funciona?

É o processo de tornar legal,
deixando assim de ser

proibido.

É o processo que
precede a

legalização e é
responsável por

definir atribuições
e restrições ao

produto ou ação
legalizada.

É quando o ato ou
produto deixa de
ser classificado

como crime,
porém ainda é

passível de
penalidade

administrativa,
como multas, por

exemplo.

O que pode?
O produto torna-se legal e

depende da regulamentação
para definir o que pode e não

pode.

Aqui onde é
definido o que

pode ou não pode
em relação ao
produto ou ato

legalizado.

É definido o que é
descriminalizado,

no caso da
maconha o ato de

usá-la
pessoalmente, o

ato de portar, etc.
Porém, mesmo

assim o produto
continua a ser

proibido.

Ao longo dos anos tivemos diversos avanços no sentido da descriminalização, legalização e
regulamentação da cannabis pelo mundo todo. Foram diversos países, ou estados no caso dos
Estados Unidos, que trouxeram diferentes modelos para liberação do mercado da maconha
(cannabis), e seus diferentes usos. Além do controle, distribuição, venda e marketing dos
produtos contendo suas diferentes substâncias.
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AVANÇOS LEGAIS PARA A CANNABIS
PELO MUNDO

MAS AFINAL, O QUE É A DESCRIMINALIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO? 

"Descriminalização é algo que pode ser operado tanto por via legal, onde é alterado a lei para dizer que
aquele não é crime, quanto pelo próprio poder judiciário, onde existe um recurso extraordinário (635659)
que julga o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização"[...] "Legalização já é um
processo de tornar legal, aquilo deixaria então de ser um ilícito cível e administrativo"[...]"Toda conduta
humana que vem a ser legalizado depende procedimento posterior chamado de regulamentação, que
define como pode, de que forma, quais são os limites, quais são as regras, que tipo de cadastro; que são
as pessoas; o que pode e o que não pode ser feito."

Dr. André Feiges - Advogado (Fundador - Rede Reforma) 

QUAL A DIFERENÇA DE DESCRIMINALIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO? O QUE
DIZEM OS ESPECIALISTAS? 

Fonte: Pesquisa com especialista.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG0IicweP6AhXeqpUCHSwKB3kQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fprocessos%2Fdetalhe.asp%3Fincidente%3D4034145&usg=AOvVaw3K0YTiIRDFYj0dDMU_VDU9
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Países na América Latina já

possuem algum tipo de
regulamentação em relação

a maconha (cannabis)

Cannabis legal até certo ponto

Principal produtores

Maiores mercados

Novos players

Potenciais novos players

Regulamentação mais avançada

Link para tabela com os países
legalizados
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AMÉRICA LATINA, O
MERCADO EM ASCENSÃO

De acordo com um relatório da Prohibition
Partners (2021), empresa britânica de pesquisa
sobre mercado B2B de cannabis, os mercados
da América Latina estão passando por um
processo de legalização generalizada, tanto da
maconha (cannabis) medicinal, quanto do uso
adulto (recreativo). Devido a isso, as vendas do
varejo e de produtos para uso medicinal,
juntamente com o produtos para uso
recreativo (nos países onde o uso é legalizado),
ultrapassaram o valor de 3 bilhões de dólares
no ano de 2021, apenas na América Latina, o
mercado mundial gerou 37 bilhões de dólares
no período.

Na América Latina temos diversos países onde
a maconha (cannabis) é legal até certo ponto,
o mapa ao lado representa tanto os países
onde existe algum tipo de regulamentação,
além dos principais produtores, maiores
mercados, novos players,  potenciais novos
mercados, entre outros.

Países como a Colômbia, que legalizaram o
uso medicinal em 2016, já possuem
regulamentações mais avançadas e já são um
dos principais produtores da região. Dessa
forma, está dando os próximos passos para a
legalização dos demais usos, como o uso
adulto (recreativo) e industrial, trazendo novas
regulamentações para que o país possa ser um
dos primeiros países do mundo a legalizar a
exportação em sua forma mais essencial, em
forma de flores. 

Essa promessa da cannabis já atraiu mais de
500 milhões de dólares em investimento
estrangeiro direto na Colômbia, e o país tem
potencial para se tornar líder mundial em
uma indústria de alto valor agregado. 

ONDE A CANNABIS É LEGAL NA AMÉRICA LATINA ATÉ CERTO
PONTO

Fonte: Adaptado de GUIA SECHAT

Fonte: El País 2021, Colômbia ganha força no mercado de cannabis
medicinal e põe Canadá em alerta. Fonte: Prohibition Partners - The Global Cannabis Report Second Edition (2021).

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1fRGcISbhFmiCmWJdmCgq6YVNQMhPlHrW?usp=sharing
https://prohibitionpartners.com/reports/the-global-cannabis-report-second-edition/
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://brasil.elpais.com/economia/2021-09-03/colombia-ganha-forca-no-mercado-de-cannabis-medicinal-e-poe-canada-em-alerta.html
https://24914560.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/24914560/PP%20Reports%20for%20Report%20Automations/Prohibition%20Partners%20-%20The%20Global%20Cannabis%20Report%20Second%20Edition.pdf?utm_medium=email&_hsmi=58533813&_hsenc=p2ANqtz-9NueBXYaycpEFbofE2vZ13YZIZPUVj1Y2Q2mqaod2_39gZpnf-2NIkLH9QQQZ7FJvJ-CvQ0zVcWdPp5-rJMOuUiakHUw&utm_content=58533813&utm_source=hs_automation
https://drive.google.com/drive/folders/1fRGcISbhFmiCmWJdmCgq6YVNQMhPlHrW


Estados com maconha medicinal legal

Estados com maconha medicinal e recreativo legalFonte: Adaptado Marijuana ProCon

Tabela sobre os estados
legalizados nos EUA

JOE BIDEN E O PERDÃO PRESIDENCIAL

Seu mercado foi avaliado em US$ 10,8 bilhões em 2021, os
EUA, devem continuar a expandir com uma taxa de
crescimento anual composta (CAGR) de 14,9%, de 2022 a
2030. Sendo muito utilizado nas indústrias de cosméticos,
farmacêutica, e indústrias de alimentos e bebidas. 
Fonte: North American Report 3rd Edition (2021).
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ESTADOS UNIDOS EM
EXPANSÃO

Nos Estados Unidos da América
a cannabis é federalmente
proibida pela Lei de Substâncias
Controladas (CSA), desde 1970.
Tendo sua liberação apenas em
âmbito Estadual, atualmente
existem 38 estados que
legalizaram a maconha para
algum fim, seja ele medicinal,
uso recreativo, autocultivo ou uso
industrial, como o cânhamo, por
exemplo.

Dos 38 estados onde a cannabis é legal, até algum ponto, 20
possuem a legalização da cannabis medicinal e uso
recreativo e outros 18 possuem apenas o uso medicinal
legalizado. 
Fonte: Britannica ProCon.

“Existem milhares de pessoas que foram anteriormente condenadas por posse simples e que
emprego, moradia ou oportunidades educacionais podem ter sido negados a elas como
resultado. Meu perdão removerá este fardo” Joe Biden.

Em 6 de outubro de 2022 o presidente dos EUA, Joe Biden, concedeu perdão a condenados por
porte de maconha Federalmente nos EUA.
 Fonte CNN Brasil.

MERCADO EM CRESCIMENTO 

MEGA MERCADOS EMERGENTES, APESAR DA DEMORA
NA REFORMA FEDERAL

O mega mercado de uso adulto (recreativo) de Nova York não estará pronto até 2023,
no mínimo, de acordo com os reguladores. Mas suas vendas médicas já estão chegando
a US$ 467,2 milhões no estado, isso em 2021. De acordo com uma projeção da
Prohibition Partners, o mercado atingirá quase US$ 1,5 bilhão em seu primeiro ano de
vendas e US$ 2,87 bilhões até 2025. 
Fonte: North American Report 3rd Edition (2021).

Link

https://marijuana.procon.org/legal-recreational-marijuana-states-and-dc/
https://24914560.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/24914560/PP%20Reports%20for%20Report%20Automations/Prohibition%20Partners%20-%20The%20North%20American%20Cannabis%20Report%20Second%20Edition.pdf?utm_medium=email&_hsmi=58538055&_hsenc=p2ANqtz-8i5pxx--rtVUnno7ZYmL1xSzNN5IZD16Emnl7ycNQPJxcRx481wf6EhYugh-_8cesDGS8_W8eMFCQ0oOhpvx6bi65G_q6ESWU2qgC0zEFJf2xPG0A&utm_content=58538055&utm_source=hs_automation
https://drive.google.com/drive/folders/1fRGcISbhFmiCmWJdmCgq6YVNQMhPlHrW?usp=sharing
https://marijuana.procon.org/legal-recreational-marijuana-states-and-dc/
https://24914560.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/24914560/PP%20Reports%20for%20Report%20Automations/Prohibition%20Partners%20-%20The%20North%20American%20Cannabis%20Report%20Second%20Edition.pdf?utm_medium=email&_hsmi=58538055&_hsenc=p2ANqtz-8i5pxx--rtVUnno7ZYmL1xSzNN5IZD16Emnl7ycNQPJxcRx481wf6EhYugh-_8cesDGS8_W8eMFCQ0oOhpvx6bi65G_q6ESWU2qgC0zEFJf2xPG0A&utm_content=58538055&utm_source=hs_automation
https://drive.google.com/drive/folders/1vzXKX1lqJbXg423mynn4TQxxIqZXP8Fx


Devido às diferentes regulamentações referentes
aos canabinóides da planta, temos divisões entre o
CBD, THC, CBG, entre outros. Nos EUA, o segmento do
canabidiol (CBD) detinha a maior participação de
mercado com 66,3% em 2021, devido à sua aceitação
em produtos, favorecido pelas suas propriedades
medicinais e ausência de efeitos psicoativos.

Com a legalização do CBD em alguns estados dos
EUA, após a sanção em 2018 do US Farm Bill,
ferramenta de política agrícola e alimentar do
governo dos Estados Unidos, criou-se diversas
oportunidades para o crescimento do segmento.
Além disso, a regulamentação favorável do governo
permitiu a entrada de diversos players no mercado,
impulsionando o crescimento do segmento.
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MERCADO DO CANABIDIOL
(CBD)

MARKETSHARE DO CBD 

66,3%

CBD THC OUTROS
Fonte: Grand View Research: Relatório de análise de tendências (2020)

Os estados da Califórnia e do Colorado lideram o ranking nacional de crescimento com os
valores de US$ 6,6 bilhões e US$ 2,6 bilhões, respectivamente, em projeções de faturamento.
Fonte:  GUIA SECHAT: saúde, negócios e legislação da cannabis de 2022.
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Fonte: GUIA SECHAT: saúde, negócios e legislação da cannabis de 2022.

Dez maiores estados e seu respectivo faturamento com a
cannabis (EUA)

ESTADOS LEGALIZADOS 

O gráfico acima traz dados do mercado da cannabis tanto para o uso adulto (recreativo), como
na Califórnia, Colorado, Illinois, Michigan, entre outros. Quanto do uso exclusivo do mercado
da cannabis medicinal como na Flórida e Oklahoma, apenas.

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-cannabis-market#:~:text=The%20U.S.%20cannabis%20market%20size,%2C%20and%20food%20%26%20beverage%20industries.
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf


CANADÁ E SUA
LEGALIZAÇÃO GERAL

Outra mudança importante na legislação ocorreu em 2019, com uma nova lei que permitiu a
venda legal de uma gama mais ampla de produtos de cannabis, incluindo algumas variedades
mais potentes (extratos) e comestíveis. Com a disponibilidade da planta de formas cada vez
mais diversas, isso permitiu criar métodos de consumo igualmente diversos, como comer,
beber, dabbing ou vaporizar. 
Fonte: Canada, Cannabis Legalization and Regulation
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No Canadá, a legalização ocorreu em âmbito nacional, através da Lei da
Cannabis de 2018, sendo o segundo país no mundo a legalizar todos os usos da
maconha (cannabis): medicinal, adulto (recreativo), industrial, autocultivo,
varejo, entre outros. Porém, seu uso pode estar sujeito a restrições provinciais ou
territoriais. A lei também traz um alto rigor no controle da produção,
distribuição, comercialização e marketing. 

Logo após a legalização, ocorreu um aumento nas despesas com a maconha medicinal e não
medicinal pela população, apresentando um pico no quarto trimestre de 2018, subindo para
1,5 bilhões de dólares canadendes.

DESPESAS DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS NO CANADÁ
Total de maconha medicinal e não medicinal (milhões de dólares)
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Fonte: Statics Canada.

Após o período de legalização
ocorreu uma redução e
estabilização no consumo de
maconha (cannabis), porém
durante o primeiro trimestre de
2020, influenciado pela pandemia
do coronavírus, houve um
aumento nas despesas com a
venda dos produtos, apresentando
uma aumento de quase 8%
comparado ao período anterior. 
Fonte: Statics Canada.

VENDAS DAS LOJAS DE CANNABIS
(US$ milhões)
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Fonte: Statics Canada.

Além disso, as vendas das lojas 
 de maconha (cannabis)
subiram de US$ 42,1 milhões em
Outubro de 2018 para US$ 270
milhões em Outubro de 2020,
um aumento de mais de 500%.
Com isso também é possível
verificar que durante o período
de estabilização, em 2019, as
vendas obtiveram uma média
de 132,7 milhões de dólares no
período de agosto a dezembro
de 2019.

https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/
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Israel, em 1960, através do professor Raphael Mechoulam isolou pela
primeira vez o tetrahidrocanabinol (THC) e o canabidiol (CBD), os dois
principais canabinóides utilizados nos dias de hoje pela indústria medica.
Além disso, desde 1973 Israel já permite o uso terapêutico da maconha.
Fonte: Folha de São Paulo (2020).
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EXPORTADOR NÚMERO
#1 NO MUNDO
O Canadá, além de ter um dos maiores mercados mundiais da cannabis, é o maior
exportador de maconha medicinal do mundo, incluindo as flores secas e óleos
medicinais. Seus destinos são, principalmente: Alemanha, Austrália e Israel, país que
permite a importação dos produtos medicinais da maconha desde a década de 90 e
que em 2019 descriminalizou o uso e porte da maconha. 
Fonte: North American Report 3rd Edition (2021).

EXPORTAÇÕES DE FLORES DE
MACONHA DO CANADÁ EM 2020

EXPORTAÇÕES DE OLÉO DE
MACONHA MEDICINAL DO

CANADÁ EM 2020

PIONEIRISMO NOS ESTUDOS

AUMENTO NO CONSUMO E ADULTOS "SAINDO DA SAUNA*"
Pesquisas feitas pelo governo do Canadá após a legalização da maconha (cannabis), ocorreu
um  aumento no consumo entre homens e mulheres, de diversas faixas etárias, mas se
concentrando entre os mais jovens. Outro fator levantado foi o fato da legalização ter
influenciado a vontade de relatar o uso, principalmente para os adultos de maior idade. 
Fonte: Statistics Canada.

Fonte: North American Report 3rd Edition (2021). Fonte: North American Report 3rd Edition (2021).

*Saindo da sauna é um termo utilizado pelos usuários, que faz alusão ao termo usado pelas pessoas LGBTQIA+ "saindo
do armario", representando quando alguém assume publicamente que usa maconha (cannabis), independente do uso.

https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2020/estado-alterado-as-politicas-para-drogas-pelo-mundo/israel/inovacao-em-canabis-medicinal/
https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2020/estado-alterado-as-politicas-para-drogas-pelo-mundo/israel/inovacao-em-canabis-medicinal/
https://www.canva.com/design/DAFQBDTXyLg/edit
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2019006/article/00001-eng.htm
https://24914560.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/24914560/PP%20Reports%20for%20Report%20Automations/Prohibition%20Partners%20-%20The%20North%20American%20Cannabis%20Report%20Second%20Edition.pdf?utm_medium=email&_hsmi=58538055&_hsenc=p2ANqtz-8i5pxx--rtVUnno7ZYmL1xSzNN5IZD16Emnl7ycNQPJxcRx481wf6EhYugh-_8cesDGS8_W8eMFCQ0oOhpvx6bi65G_q6ESWU2qgC0zEFJf2xPG0A&utm_content=58538055&utm_source=hs_automation
https://24914560.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/24914560/PP%20Reports%20for%20Report%20Automations/Prohibition%20Partners%20-%20The%20North%20American%20Cannabis%20Report%20Second%20Edition.pdf?utm_medium=email&_hsmi=58538055&_hsenc=p2ANqtz-8i5pxx--rtVUnno7ZYmL1xSzNN5IZD16Emnl7ycNQPJxcRx481wf6EhYugh-_8cesDGS8_W8eMFCQ0oOhpvx6bi65G_q6ESWU2qgC0zEFJf2xPG0A&utm_content=58538055&utm_source=hs_automation
https://simpleorganic.com.br/blogs/simple-blog/sigla-lgbtqia
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Na Europa, o Tribunal de Justiça, após a reclassificação da ONU
sobre a cannabis, decidiu em novembro de 2020 que o Canabidiol
(CBD) não é um narcótico na União Europeia. Em 2020, durante a
pandemia do COVID-19, cerca de 60 mil pacientes receberam
medicamentos à base da maconha pela primeira vez.

Muitos países europeus já legalizaram a maconha (cannabis) até certo ponto, variando nos
modelos de acesso e limitações, mas mesmo assim o processo de legalização já está em
andamento pelo continente. Durante o ano de 2021, diversos países europeus deram os
primeiros passos para a liberalização da cannabis medicinal como: França, Alemanha, Irlanda
e Dinamarca, por exemplo. Além de países como Luxemburgo, que acabou se tornando o
primeiro país na Europa a liberar o cultivo da maconha para uso doméstico. 
Fonte: Veja (2021).

EUROPA SEGUE COM A
LEGALIZAÇÃO

 CANNABIS, DROGA LEVE PELA ONU
Em 2020, uma Comissão da Organização das Nações Unidas
(ONU), retirou a maconha (cannabis) da lista de drogas mais
perigosas, reclassificando-a como droga menos perigosa. Essa
decisão não interfere no poder dos países em estabelecerem
suas próprias regras e leis sobre a droga. Além disso, a cannabis
ainda se mantém no grupo das substâncias para as quais a ONU
recomenda algum controle. O Brasil acabou votando contra a
medida na comissão, porém foi aceita pela maioria dos países
membros. 
Fonte: Globo G1 (2020).

Com as diversas regulamentações puxadas pelo uso medicinal da maconha (cannabis), o
mercado na Europa chegou a mais de 400 milhões de euros em 2021. E as expectativas são
que o mercado cresça com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 67,4% em
2021 e atinja até 3,2 bilhões de euros até 2025.

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO MERCADO DA MACONHA NA
EUROPA

Fonte: Prohibition Partners - The European Cannabis Report 6th Edition (2021).
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Fonte: Prohibition Partners - The European Cannabis Report 6th Edition (2021).

https://veja.abril.com.br/mundo/luxemburgo-se-torna-primeiro-pais-europeu-a-liberar-cultivo-de-maconha/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/12/02/comissao-da-onu-aprova-retirar-a-maconha-de-lista-de-drogas-consideradas-mais-perigosas.ghtml
https://prohibitionpartners.com/reports/the-european-cannabis-report-6th-edition/#:~:text=The%20European%20Cannabis%20Report%3A%20Sixth,for%20cannabis%20and%20psychedelic%20ventures.&text=The%20European%20cannabis%20market%20will,by%20the%20end%20of%202021.
https://prohibitionpartners.com/reports/the-european-cannabis-report-6th-edition/#:~:text=The%20European%20Cannabis%20Report%3A%20Sixth,for%20cannabis%20and%20psychedelic%20ventures.&text=The%20European%20cannabis%20market%20will,by%20the%20end%20of%202021.


Apesar  do consumo ser proibido em toda China e seu uso
recreativo ser estritamente proibido, a cannabis possui seu
espaço no mercado chinês. Diversas empresas chinesas
acabaram se dando bem, em escala global, trazendo inovações
na medicina chinesa e a exportação de cânhamo (hemp). São
centenas de produtos alimentícios derivados do cânhamo e
cosméticos contendo CBD estão disponíveis para exportação na
China, em mercados populares como Alibaba, apesar das
restrições legais. Além disso, a China está prestes a tornar-se uma
superpotência da fibra de cânhamo e é um dos principais
exportadores globais do produto, principalmente para os Estados
Unidos. Heilongjiang e Yunnan são supostamente responsáveis   
por 70% da produção global de fibra de cânhamo. 
Fonte: The Asian Cannabis Report - 2nd Edition,

Após a legalização, várias empresas tailandesas já estão investindo
no futuro da maconha (cannabis) no país, com o objetivo de se
tornar pioneiros no que poderia ser potencialmente uma indústria
bilionária, de aproximadamente 36 bilhões de baht, quase 1 bilhão
de dólares. Espera-se que o valor de mercado da cannabis
medicinal atinja mais de 7 bilhões de baht, cerca de US$ 184
milhões, até 2024, e o mercado da cannabis recreativa com valor
de 14 bilhões de baht, cerca de US$ 368 milhões, para o mesmo
período. 
Fonte: The Asian Cannabis Report - 2nd Edition
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MERCADOS ASIÁTICOS BUSCANDO
O PIONEIRISMO NO SETOR
TAILÂNDIA 

CHINA

A Índia sendo o maior país da Ásia, possui chances de legalizar
cannabis de uso adulto nos próximos cinco a dez anos. Tal
possibilidade não é presente em países como: China, Japão ou
Indonésia. A Índia tem uma alta prevalência de uso de cannabis
quando comparado a outros países asiáticos, isso se deve também
aos costumes religiosos associados a planta. 
Fonte: The Asian Cannabis Report - 2nd Edition.

INDIA

https://pages.prohibitionpartners.com/hubfs/Asia_2/The%20Asian%20Cannabis%20Report%20-%202nd%20Edition.pdf?utm_campaign=Asian+Report&utm_medium=email&_hsmi=65099502&_hsenc=p2ANqtz-85Bc4XNaE9jZ5gZVtdNnAGRvxWbhBpp16C9g25M1AJnVF6yV9QDumMedIvFR4GNYBtQUFFkggjttnmNd-Sz5vVXqyGgUOBJjixU6EX8VfADTKFJ3Q&utm_content=65099502&utm_source=hs_automation
https://pages.prohibitionpartners.com/hubfs/Asia_2/The%20Asian%20Cannabis%20Report%20-%202nd%20Edition.pdf?utm_campaign=Asian+Report&utm_medium=email&_hsmi=65099502&_hsenc=p2ANqtz-85Bc4XNaE9jZ5gZVtdNnAGRvxWbhBpp16C9g25M1AJnVF6yV9QDumMedIvFR4GNYBtQUFFkggjttnmNd-Sz5vVXqyGgUOBJjixU6EX8VfADTKFJ3Q&utm_content=65099502&utm_source=hs_automation
https://pages.prohibitionpartners.com/hubfs/Asia_2/The%20Asian%20Cannabis%20Report%20-%202nd%20Edition.pdf?utm_campaign=Asian+Report&utm_medium=email&_hsmi=65099502&_hsenc=p2ANqtz-85Bc4XNaE9jZ5gZVtdNnAGRvxWbhBpp16C9g25M1AJnVF6yV9QDumMedIvFR4GNYBtQUFFkggjttnmNd-Sz5vVXqyGgUOBJjixU6EX8VfADTKFJ3Q&utm_content=65099502&utm_source=hs_automation
https://pages.prohibitionpartners.com/hubfs/Asia_2/The%20Asian%20Cannabis%20Report%20-%202nd%20Edition.pdf?utm_campaign=Asian+Report&utm_medium=email&_hsmi=65099502&_hsenc=p2ANqtz-85Bc4XNaE9jZ5gZVtdNnAGRvxWbhBpp16C9g25M1AJnVF6yV9QDumMedIvFR4GNYBtQUFFkggjttnmNd-Sz5vVXqyGgUOBJjixU6EX8VfADTKFJ3Q&utm_content=65099502&utm_source=hs_automation


A Austrália, desde a sua decisão, em 2016, permite o uso medicinal
da cannabis. Apresentou um crescimento exponencial em seu
mercado, os especialistas do setor já projetam novas mudanças
legislativas a favor da cannabis e do cânhamo. O Ministro da
Agricultura da Austrália, David Littleproud, afirmou que o projeto de
lei permitirá que as indústrias agrícolas dispararem após a ameaça
do COVID-19 passar. 
Fonte: Health Europa (2020).

O governo do Marrocos, maior produtor de cannabis ilícita do
mundo, aprovou uma legislação permitindo o cultivo de maconha
medicinal (cannabis) em março de 2021. 
Fonte: The Global Cannabis Report Second Edition (2021).
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MUNDO SEGUE PELO MESMO
CAMINHO
MARROCOS

ÁFRICA DO SUL
Outro país que deu os primeiros passos na legalização na África foi
a África do Sul, que busca se beneficiar com a indústria da
maconha medicinal, após a descriminalização do uso adulto e
autorização para o cultivo. 
Fonte: Deutsche Welle (2022).

AUSTRÁLIA

Através desse Qr-Code acesse um link referente a tabela de países
onde a cannabis é legalizada, até algum ponto!

Link

https://www.healtheuropa.com/come-out-firing-australian-cannabis-growth-continues/101352/
https://prohibitionpartners.com/reports/the-global-cannabis-report-second-edition/
https://www.dw.com/pt-002/%C3%A1frica-do-sul-espera-beneficiar-da-ind%C3%BAstria-da-can%C3%A1bis-medicinal/av-59426775
https://drive.google.com/drive/folders/1fRGcISbhFmiCmWJdmCgq6YVNQMhPlHrW
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R$ 130
milhões

(em 2021)

124% de
crescimento

(comparado ao
período anterior)

De 2015 a 2020 ocorreu um crescimento de 1.800% no número de solicitações para
importação de produtos à base de cannabis. De acordo com uma pesquisa feita pela Kaya
Mind, empresa especializada no mercado de cannabis, a regulamentação da cannabis no
Brasil poderia gerar cerca de 117 mil empregos e movimentar cerca de 26,1 bilhões de reais,
em um período de quatro anos. 
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E O BRASIL FICA
FORA DESSA?

SETOR MEDICINAL NO BRASIL, UMA REALIDADE NO BRASIL

O Brasil é o maior mercado em população de pacientes na América Latina e
cada vez mais vem regulamentando produtos à base de cannabis, até
novembro de 2022 a Anvisa já tinha autorizado 18 produtos para uso
medicinal à base de maconha (Cannabis) para venda em território nacional.
Com as mudanças feitas referentes referente  à importação de produtos
medicinais, ocorreu um aumento de 15 vezes no número de liberações de
importações de produtos medicinais. feitas pela Anvisa no período de 2015 a
2021. 
Fonte: Anvisa (2022).

Fonte: ANVISA (2020).

NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES DE IMPORTAÇÕES DE
PRODUTOS À BASE DE CANNABIS NO BRASIL (ATÉ 2020)

850 872
2.101

3.517

8.522

15.862

+86%

+142%

+140%
+2%

Um relatório da Kaya Mind, estimou que
apenas o setor medicinal da cannabis legal
no Brasil, gerou um montante de 130
milhões de reais no ano de 2021, trazendo
uma estimativa de crescimento de 124%, se
comparado ao mesmo período no ano
anterior. Mostrando que o setor medicinal já
está ativo no Brasil, apesar de todos os
impeditivos.

https://materiais.kayamind.com/download-resumo-executivo-relatorio-impacto-economico-da-cannabis
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-mais-tres-produtos-de-cannabis-para-uso-medicinal
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-mais-tres-produtos-de-cannabis-para-uso-medicinal


RDC Nº
660/2022

Artigo 28
da lei n.º

11.343/2006

RESOLUÇÃO PARA ACESSO A MACONHA MEDICINAL

DESCRIMINALIZAÇÃO DO USO PESSOAL DAS DROGAS

PÁGINA 31

Não, a maconha (cannabis) não é legalizada no Brasil, no país ainda não existe nenhuma lei
para esse fim, porém isso não quer dizer que não é possível utilizar ou até mesmo comprar
produtos à base de cannabis legalmente por aqui. Atualmente existem algumas leis e
resoluções que regulamentam tanto o uso pessoal quanto o uso clínico.

MAS AFINAL A CANNABIS
É  LEGAL NO BRASIL?

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que definiu os critérios e procedimentos para
requisitar a autorização para importação de produtos
derivados de maconha, por pessoas físicas, para uso próprio,
mediante prescrição de profissional legalmente habilitado,
para tratamento de saúde. 
Fonte: Imprensa Nacional 2022.

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: I -
advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de
serviços à comunidade; III - medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo. 
Fonte: Planalto Governo Federal.

RESOLUÇÃO Nº 2.324/22 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
No dia 14 de outubro de 2022, foi publicada a resolução nº 2.324, pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM), limitações a prescrição da cannabis, impedindo o
uso do THC, liberando apenas o canabidiol (CBD), seu tratamento foi limitado
para apenas três doenças associadas a epilepsia, seu uso foi limitado para
menores de 18 anos e foi proibido que médicos pesquisem, publiquem artigos
e ministrem palestras sobre o tema. 

Devido a sua repercussão negativa e da resolução ser duramente criticada
pelas entidades que atuam na área, como advogados, médicos e pacientes, e
de até o Ministério Público Federal (MPF) ter instaurado um procedimento
para apurar sua legalidade. Ela acabou sendo revogada no dia 24 de outubro
de 2022, 10 dias após ser publicada. 
Fonte: GaúchaZH 2022.

14/10/2022

24/10/2022

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-660-de-30-de-marco-de-2022-389908959
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-660-de-30-de-marco-de-2022-389908959
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-660-de-30-de-marco-de-2022-389908959
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.324-de-11-de-outubro-de-2022-435843700
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2022/10/conselho-federal-de-medicina-revoga-resolucao-que-restringia-uso-do-canabidiol-cl9n9zebr00fa014u2e0l6rzb.html


PROJETOS DE LEI SOBRE CANNABIS
NO BRASIL

Altera o art. 2º da Lei nº 11.343, de 2006, viabilizar a comercialização de
medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da
planta Cannabis sativa em sua formulação.

MESA: Mesa Diretora da Câmara dos Deputados

PL
399/2015
Aguardando Deliberação

do Recurso na MESA*

Descriminalização do
cultivo da cannabis sativa
para uso pessoal
terapêutico. Permitindo o
semeio, cultivo e colheita
de Cannabis sativa para uso
pessoal terapêutico, de
acordo com a prescrição
médica.

PL 514/2017
Em tramitação
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Submete ao regime da
ANVISA a produção, a
distribuição, o transporte, a
comercialização e a
dispensação de cannabis
medicinal e dos produtos e
medicamentos derivados.
Determina a
regulamentação da
produção da cannabis
medicinal e do cultivo do
cânhamo industrial. 

PL
5.295/2019

Em tramitação

Assegura o acesso a
medicamentos e produtos
à base de canabidiol (CBD
e tetrahidrocanabinol
(THC) para tratamento de
doenças e síndromes de
transtornos de saúde

PL
962/2019

(Lei Pétala)
Aguardando

Votação

Obriga o Sistema Único de
Saúde (SUS) a fornecer
gratuitamente remédios à
base exclusivamente de
canabidiol de acordo com
diretrizes definidas pelo
Conselho Federal de
Medicina (CFM) e em
conformidade com
indicações aprovadas pela
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(ANVISA).

PL
5.158/2019

Em tramitação

"Inicialmente a redação original do PL 399 é muito fraco, praticamente faz uma função simbólica com
relação ao acesso a Cannabis,"[...]"porém a partir de uma alteração feita pelo relator Luciano Ducci, que
incluiu o uso industrial"[...]"com isso ele congrega forças políticas que tem muito mais poder do que as
forças políticas relativas ao uso medicinal"[...]"porque se viabilizado o uso industrial no Brasil, o grande
interesse político e de representação no Congresso Nacional seria da bancada ruralista, que novamente
representa os interesses da produção agrícola no país, e há muito interesse nos ruralistas em viabilizar o
cultivo de cannabis para fins medicinais e industriais no Brasil, isso por quê é uma commodity poderosa."

Dr. André Feiges - Advogado (Fundador - Rede Reforma) 

PROJETO DE LEI Nº 399 DE 2015, QUAL A SUA IMPORTÂNCIA? O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS?

Fonte: Pesquisa com especialista.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=947642
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=947642
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138415
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132047
http://portal.assembleia.pr.leg.br/index.php/pesquisa-legislativa/proposicao?idProposicao=88905
https://www.pdt.org.br/index.php/lei-petala-pode-ser-votado-na-proxima-semana-no-parana/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138890


*desempenho acumulado em 2022 até 13 de maio
Fonte: Estadão (2022).

AS CINCO MAIORES QUEDAS NO SETOR DE CANNABIS NOS EUA 

Devido a sua indústria ser relativamente nova e ser uma substância largamente pesquisada, o
mercado financeiro da maconha reage às novidades com certa volatilidade. Com isso, as
ações, fundos de investimentos, ETFs, NFTs, criptomoedas entre outras formas de aplicação
financeira costumam ser de alto risco, ou seja, para investidores mais experientes. No entanto,
os demais ativos dessa mesma indústria são altamente rentáveis, exatamente pelo mercado
estar em crescente desenvolvimento e obtendo resultados positivos, o que o torna
extremamente atrativo para investidores. 
Fonte: Kaya Mind Mercado Financeiro e Cannabis (2021).

FUNDOS DE INVESTIMENTO
E ATIVOS CANÁBICOS
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ONDE POSSO INVESTIR?
No Brasil existem alguns fundos específicos para o setor da cannabis, sendo eles o Trend
Cannabis, que é da XP, que é voltado para os EFTs listados nos EUA. E também há a Vitreo,
através da gestão ativa, divididas em duas opções para investimento: o fundo Cannabis Ativo
e o Canabidiol. 
Fonte: Kaya Mind Mercado Financeiro e Cannabis (2021).

QUEDAS NO SETOR
Através de um levantamento
feito a pedido do Estadão
(2022), mostrou uma queda
no retorno positivo das
empresas que atuam no
setor da maconha nos EUA.
Com isso, das 29 empresas
listadas na bolsa de valores
dos Estados Unidos, apenas
uma teve retorno positivo
em 2022. 
Fonte: Kaya Mind Mercado Financeiro e Cannabis
(2021).

Essas oscilações podem ser explicadas pelo mercado ser tecnicamente novo e ser um
produto que até pouco tempo atrás era proibido na maioria dos países, além de todo
preconceito sobre o produto. Como disse o analista de investimentos e editor de conteúdo da
Stake, Rodrigo Lima, “É um ambiente extremamente regulado e ainda em fase inicial”. 
Fonte: Estadão (e-investidor).

XP
EFTs CANNABIS 

VITREO
CANNABIS ATIVO

VITREO
CANABIDIOL

https://kayamind.com/downloads/
https://kayamind.com/downloads/
https://kayamind.com/downloads/
https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/investimentos-cannabis-brasil
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/relatorios/quer-investir-na-industria-de-cannabis-descubra-como/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/relatorios/quer-investir-na-industria-de-cannabis-descubra-como/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/relatorios/quer-investir-na-industria-de-cannabis-descubra-como/
https://www.empiricusinvestimentos.com.br/investir/fundos-de-investimento/cannabis-ativo/
https://www.empiricusinvestimentos.com.br/investir/fundos-de-investimento/cannabis-ativo/
https://www.empiricusinvestimentos.com.br/conteudo/carta-semestral/202001-cs-canabidiol/
https://www.empiricusinvestimentos.com.br/conteudo/carta-semestral/202001-cs-canabidiol/


Tipos de investimentos

 Ações EFTs NFTs Cripto-
moedas

O que são?

Representa a menor
parcela do capital
de uma empresa,

assim se a
companhia possui
capital aberto e for
regulamentada no
órgão responsável,

poderá ter suas
ações negociadas

na bolsa de valores.

Exchange Traded
Funds ou fundos de
índices, são um tipo

de fundo de
investimento cuja

aplicação é atrelada
a um índice de

referência.

NFT ou Token não
fungível, são chaves

eletrônicas
criptográficas

usadas de forma
única. Sendo nada

mais que algo
digital único, ou

seja, como se fosse
algo raro digital.

As criptomoedas,
são moedas digitais

que não são
emitidas por

governos,
surgiram para

facilitar transações
financeiras no
mundo todo.

Como
Funciona?

As ações são
negociadas todas

no pregão da bolsa
de valores.  Dessa

forma, o
desempenho é
avaliado pela

participação dos
resultados da

empresa que a ação
foi adquirida.

As cotas de ETFs são
negociadas todas

no pregão da bolsa
de valores. E seu
desempenho no
mercado oscila

conforme a
performance dos

papéis
contemplados pelas

suas carteiras.

Eles não estão
diretamente ligados

ao mercado
financeiro. 

Elas utilizam o
blockchain, um

sistema à prova de
violação que

registra todas as
suas transações,

como se fosse um
banco de dados, e

podem ser
adquiridas quando
alguém aceita um
pagamento com
elas, compra de

outra pessoa ou de
uma corretora

específica.

Exemplos

Tilray (EUA)
 

VIVO Cannabis
(Canadá)

 
Aphria (Canadá)

 
Hemp Inc (EUA)

 
Hexo (Canadá)

 
Aurora Cannabis

(Canadá)
 

Cannagrow (EUA)
 

A-Cap Energy
(Austrália)

 
Seven West
(Austrália)

Amplify Seymour
Cannabis ETF

(CNBS; Nova York)
 

AdvisorShares Pure
Cannabis (YOLO;

Nova York)
 

BetaPro Marijuana
Companies 2x Daily

Bull ETF (HMJU;
Toronto)

 
Cannabis (THCX;

Nova York)
 

Horizons Medical
Marijuana Life

Sciences (HMMJ;
Toronto)

Cannabisindica.bnb
 

Cannabissativa.bnb
 

Weedbits #9988
 

Weedbits #9694
 

Weedbits #9710
 
 

PotCoin (POT)
 

BitCanna(BCNA)
 

HempCoin (THC)
 

DopeCoin (DOPE)
 

CannabisCoin
(CANN)
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Fonte: InfoMoney.

Fonte: InfoMoney.

Fonte: Kaya Mind.

Fonte: InfoMoney. Fonte: Kaya Mind.

Fonte: InfoMoney.

Fonte: Yahoo Finance.Fonte: Yahoo Finance. Fonte: Binance. Fonte: Kaya Mind.

Fonte: Kaya Mind.

Fonte: Kaya Mind.

https://www.canopygrowth.com/
https://br.investing.com/equities/bfk-capital-corp
https://br.investing.com/equities/aurora-cannabis
https://br.investing.com/equities/cannagrow
https://br.investing.com/equities/a-cap-resources-ltd
https://www.binance.com/pt-BR/nft/item/41778617?ref=HDYAHEES
https://www.binance.com/pt-BR/nft/item/41778632?ref=HDYAHEES
https://www.binance.com/pt-BR/nft/item/1258847?ref=HDYAHEES
https://www.binance.com/pt-BR/nft/item/1258847?ref=HDYAHEES
https://www.binance.com/pt-BR/nft/item/1258831?ref=HDYAHEES
https://www.infomoney.com.br/guias/mercado-de-acoes/
https://www.infomoney.com.br/guias/mercado-de-acoes/
https://kayamind.com/downloads/
https://www.infomoney.com.br/guias/etf-exchange-traded-fund/
https://kayamind.com/downloads/
https://www.infomoney.com.br/guias/etf-exchange-traded-fund/
https://finance.yahoo.com/etfs
https://finance.yahoo.com/etfs
https://finance.yahoo.com/
https://finance.yahoo.com/etfs
https://www.binance.com/pt-BR/nft/search-result?isVerified=1&assetType=1&keyword=cannabis&ref=HDYAHEES&tab=nft&order=list_time%40-1
https://kayamind.com/downloads/
https://kayamind.com/downloads/
https://kayamind.com/downloads/


USO MEDICINAL
COMO FUNCIONA O ACESSO NO BRASIL?
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"[...]A lei de medicamentos, onde desde 2016, existe
o registro do primeiro medicamento de cannabis
(Mevatyl/Sativex). Ele é tecnicamente classificado
como medicamento."

Dr. André Feiges - Advogado (Fundador - Rede Reforma) 
Fonte: Pesquisa Exploratória

ALGUMAS DOENÇAS, SÍNDROMES E TRANSTORNOS TRATADAS COM
MACONHA (CANNABIS)

10.TENDÊNCIAS DO MERCADO

No Brasil para se ter acesso e poder usar produtos contendo a maconha (cannabis) medicinal é
necessário solicitar uma autorização através dos procedimentos estabelecidos pela Anvisa
para importação de produtos derivados de maconha (cannabis), isso para pessoas físicas e
para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento
de saúde.

Ao todo são 18 produtos à base de maconha
(cannabis) liberados pela ANVISA para venda no
Brasil. Oito deles são à base de extratos de
Cannabis Sativa, ou seja contém o THC na
composição e outros 10 de fitofármaco canabidiol
(CBD). O único medicamento liberado para venda
em farmácias, sob prescrição médica, é o Metavyl,
de solução oral (spray) e é indicado para o
tratamento sintomático da espasticidade
(moderada a grave) e esclerose múltipla. Sendo
destinado apenas para pacientes adultos.

PRODUTOS LIBERADOS PARA VENDA

Fonte: Anvisa, Registrado primeiro medicamento à base de Cannabis sativa. 

Extrato de Cannabis Sativa
Zion Medpharma (200

mg/ml)

Canabidiol Nunature
(17,18 mg/ml)

Mevatyl
(25mg/ml)

"[...]desde início 2015, existem algumas hipóteses
excepcionais para admitir o acesso da população
a alguns medicamentos de maconha medicinal. A
primeira foi a RDC 03 de 2015, posterior a RDC 17
de 2015, que criou uma grande norma que
permitiu importação de produtos à base de
cannabis para uso medicinal"

Dr. André Feiges - Advogado (Fundador - Rede Reforma) 
Fonte: Pesquisa Exploratória

Fonte: GUIA SECHAT: SAÚDE, NEGÓCIOS E LEGISLAÇÃO DA CANNABIS, 2022 

Alzheimer Burnout Câncer Depressão

TEA

Bipolaridade Distúrbios do sono Doenças autoimunes

Glaucoma

HIV

EpilepsiaEsclerose múltipla 

Dor crônica

Fibromialgia 

Asma

Inflamações

Síndrome de Down ArtriteFalta de apetite

Insônia

Parkinson

No Brasil, estamos distantes da prática da medicina baseada em evidências”, avalia a
historiadora e doutora em saúde coletiva Lina Faria, devido a isso apesar da maconha
(cannabis) possuir diversas comprovações científicas de benefícios associados a diversas
síndromes e doenças, existe uma dificuldade das organizações reguladoras como a Anvisa e o
Conselho Federal de Medicina (CFM) liberarem o uso das substâncias da maconha (cannabis)
mesmos essas tendo evidências científicas.

MEDICINA NÃO BASEADA EM EVIDENCIAS

Fonte: Fiocruz (2021).

http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3190981&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=agencia-aprova-primeiro-remedio-a-base-de-cannabis-sativa&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3190981&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=agencia-aprova-primeiro-remedio-a-base-de-cannabis-sativa&inheritRedirect=true
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://sechat.com.br/wp-content/uploads/2022/05/e-book_sechat_2022_TOTAL_v2_compressed.pdf
https://www.coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1940-estamos-distantes-da-pratica-da-medicina-baseada-em-evidencias-afirma-pesquisadora.html?tmpl=component&print=1&page=#:~:text=%E2%80%9CNo%20Brasil%2C%20estamos%20distantes%20da,e%20as%20evid%C3%AAncias%20dispon%C3%ADveis%20no


Maconha Medicinal no Brasil
Crescimento das associações de cannabis no Brasil 2015 - 2020

Fonte: Prohibition partners, The Latin America and Caribbean Cannabis Report: Second
Edition (2021).
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MERCADO EM CRESCIMENTO

Devido a isso o número de associações de
cannabis vem crescendo. Juntamente com o
número de Importações de produtos
medicinais à base de cannabis e da liberação
de produtos para importação e produção
nacional.

Fonte: Brasil de Fato (2021).

ASSOCIAÇÕES CANÁBICAS NO BRASIL
As associações de cultivadores no Brasil,
democratizam o acesso à maconha
(cannabis) medicinal. Enquanto o
medicamento da farmácia custa cerca de R$
2.500, as associações canábicas trazem 
 medicamentos com preços muito mais
acessíveis (R$ 100 ~ R$ 250), além de oferecer
suporte médico aos pacientes.

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE CANNABIS 
A Federação das Associações de Cannabis Terapêutica
(FACT), surgiu em 2021, a partir da necessidade de
organização das instituições voltadas ao uso
terapêutico da maconha (cannabis), através de uma
Federação. Lutando por uma regulamentação justa e
inclusiva da maconha (cannabis), em parceria com o
poder público e/ou com a iniciativa privada na
satisfação de direitos fundamentais sociais. 
Fonte: Green Science Times.

Com um crescimento no Brasil de 2015 a 2020, de 1.800% no aumento de
solicitações para importação de produtos à base de cannabis. Sendo possível
verificar que cada vez mais pacientes estão buscando o tratamento com a
maconha (cannabis) e de forma legal.

Estima-se que os usuários brasileiros de maconha (cannabis) medicinal
possam chegar perto de 3 milhões de pessoas nos próximos anos. De acordo
com o relatório da Prohibition Partners,  The Latin America and Caribbean
Cannabis Report: Second Edition de 2021.

"As associações têm como missão trabalhar para o desenvolvimento do país em termos sociais,
culturais e terapêuticos, à medida que o entrelaçamento destas linhas mestras encontram-se
na base da proibição da maconha (cannabis)" Fonte: INTRODUÇÃO AO ASSOCIATIVISMO CANÁBICO

Com essa definição vale ressaltar que essas
organizações atuam fortemente na luta, no
Ativismo de Marca, promoção social,
política, econômica e/ou ambiental com
desejo de promover melhorias na sociedade
(SAKAR e KOTLER) em relação a legalização
de mais medicamentos e acessibilidade dos
mesmos  para a população brasileira.

Algumas associações que temos: Acuca SP,
ABC Medicinal, Cultive – Associação
Canábica, Flor da Vida Associação
Terapêutica de Cannabis Medicinal, Pró-Vida
Cannabis, APEPI, ABRACannabis, Associação
Canábica Humanitária do Brasil, entre outras

https://prohibitionpartners.com/reports/the-latin-america-and-caribbean-cannabis-report-second-edition/
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/alvos-da-anvisa-associacoes-de-cultivadores-democratizam-acesso-a-cannabis-medicinal
https://www.instagram.com/factbrasil/
https://www.instagram.com/factbrasil/
https://greensciencetimes.com/ciencia/fact-nasce-a-federacao-das-associacoes-de-cannabis-terapeutica/
https://prohibitionpartners.com/reports/the-latin-america-and-caribbean-cannabis-report-second-edition/
https://prohibitionpartners.com/reports/the-latin-america-and-caribbean-cannabis-report-second-edition/
https://prohibitionpartners.com/reports/the-latin-america-and-caribbean-cannabis-report-second-edition/
https://pbpd.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Introduc%CC%A7a%CC%83o-ao-Associativismo-Cana%CC%81bico-2.pdf
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ACEITAÇÃO DOS RESPONDENTES

Dos respondentes concordam em algum grau** que são favoráveis
a legalização/regulamentação do uso medicinal da maconha.
**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

Fonte: Pesquisa conclusiva

N= 127

16 a 29 Anos 30 a 39 Anos 40 a 49 Anos 50 Anos ou mais

N= 67 N= 23 N= 20 N= 13

PESQUISA DO DATASENADO  SOBRE  A MACONHA MEDICINAL
Uma pesquisa feita pelo DataSenado em 2019 mostrou que dos brasileiros, 75% são favoráveis
que industrias farmacêuticas sejam autorizadas a produzir medicamentos à base de
maconha (cannabis) no Brasil. Além disso, essa mesma pesquisa mostrou que 78% dos
brasileiros são a favor que os medicamentos sejam fornecidos gratuitamente pelo SUS.

Fonte: Pesquisa DataSenado Setembro/2019 (Uso Medicinal da Cannabis.)

Através da pesquisa conclusiva realizada, pode-se observar que os
repontes se demonstraram favoráveis a legalização/regulamentação
do uso medicinal da maconha (cannabis). Independente da idade,
fator que demonstra que apesar das barreiras existentes, o uso já está
sendo considerado.  

Ao abrir as respostas pela faixa etária dos respondentes era esperado uma diferença
entre a aceitação do uso da maconha (cannabis) medicinal, onde os mais velhos seriam
menos favoráveis ao uso medicinal, porém pela pesquisa realizada foi possível verificar
que não houveram diferenças consideráveis entre a aceitação, se mantendo alta em
todas as idades.

Você é a favor ou contra que medicamentos
feitos a partir da planta da maconha sejam

fornecidos gratuitamente pelo SUS?

Você é a favor ou contra que indústrias
farmacêuticas sejam autorizadas a
produzir medicamentos à base da

maconha no Brasil?

A favor

Contra

Não sei/Prefiro não
responder

20%

75%

5%

79%

5%

16%

Fonte: Pesquisa conclusiva

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/tres-em-cada-quatro-brasileiros-apoiam-a-producao-de-medicamentos-a-base-de-cannabis


82%

90%
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**CASO NECESSITASSEM

Concordam em algum grau** que consumiria produtos medicinais
à base de maconha, caso necessitasse de tratamento médico, que
possuem THC.
**Junção de Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente.

Concordam em algum grau** que consumiriam produtos
medicinais à base de maconha, caso necessitasse de tratamento
médico, que possuem CBD apenas.

Fonte: Pesquisa Conclusiva

N= 120

N= 120
**Junção de Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente.

VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE JÁ UTILIZOU MACONHA MEDICINAL PARA
TRATAMENTO DE ALGUMA DOENÇA, COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA?

Não
56%

Sim
42%

Não sei/Prefiro Não dizer
2%

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

Na pesquisa conclusiva realizada, um valor
expressivo de respondentes (42%) afirmaram
conhecer alguém que já usou maconha
(cannabis) medicinal, com  recomendação
médica, para tratamento de alguma doença.

N= 120

INTENÇÃO DE CONSUMO DE MACONHA
(CANNABIS) MEDICINAL
Em relação a intenção de consumo de maconha (cannabis)
medicinal, em caso de necessidade, os respondentes da pesquisa
conclusiva se mostraram muito aptos ao uso, tanto de produtos com,
tanto sem o tetrahidrocanabinol (THC).

Fonte: Pesquisa Conclusiva

DOENÇAS MAIS ASSOCIADAS AO TRATAMENTO CANNABIS MEDICINAL PELAS
RESPONDENTES

Epilepsia
12.6%

Ansiedade
11.5%

Convulsões
11.2%

Dores ou Fibromialgia
10.5%Mal de Parkinson

9.6%

Depressão
9%

Câncer
7.1%

Alzheimer
7.1%

Autismo
6.8%

Esclerose Múltipla
6.2%

Glaucoma
3.3%

Outro
0.9%

N= 120

Associação dos respondentes com doenças,
síndromes e transtornos que podem ser tratados
com maconha (cannabis) medicinal. Principais
doenças associadas: Epilepsia (12,6%), Ansiedade
(11,2%), Dores ou Fibromialgia (10,5%), Mal de
Parkinson (9,6%), Depressão (9%), Câncer (7,1)% e
Alzheimer (7.1%).



Luan Valloto -  Designer de moda, professor do Centro Europeu e especialista em moda e ecodesign.

Fonte: Pesquisa exploratória.

"[Cânhamo]...é uma daquelas matérias primas que é cheia de bons motivos para se usar…
tem menor consumo de água e de energia, ela faz com que o solo em vez de se degradar,
ele se fortaleça […] então aparentemente assim é uma daquelas fibras têxteis que só
agregam para a moda"

SOBRE O CÂNHAMO? O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS?
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CÂNHAMO E O USO TÊXTIL
Um mercado que ainda é pouco mencionado no cenário brasileiro, seria
o mercado do cânhamo (hemp), que poderia trazer a empregabilidade
dos brasileiros através do uso industrial para o setor têxtil. 

Produtos em
potêncial

Consumidores

Principais players
internacionais

Camisas, calças, camisetas, casacos, jaquetas, vestidos, roupas
íntimas, entre outros.

Homens, mulheres e crianças.

Patagonia, Inc., VALANI, Levi Strauss and Co., WAMA UNDERWEAR,
Jungmaven, ToadandCo, United By Blue, ONNO T-Shirt Company,
Outerknown, Eileen Fisher, entre outros.

Fonte: Allied Market Research (adaptado).

DESTAQUE DO MERCADO DE ROUPAS DE CÂNHAMO
Segundo um relatório de mercado de roupas de cânhamo (hemp) da Allied Market
Research (2021), aponta as principais características e aplicações desse mercado.

Existem diversos tecidos que agridem muito menos o meio ambiente, como tecidos reciclados,
fibras de celulose artificiais e fibras obtidas a partir de plantas que tenham o núcleo do caule
lenhoso, por exemplo o linho e também o CÂNHAMO.

O Slow fashion "moda lenta", surge como alternativa ao modelo de fabricação em massa da
indústria da moda (fast fashion), como forma de ativismo de marca, promoção ambiental em 
 relação a práticas mais sustentáveis ao meio ambiente  e consumo consciente.

As grandes marcas da indústria da moda, tem no cânhamo uma opção mais sustentável e
natural para agregar a esse movimento. Marcas como a Levi's, já estão lançando linhas
sustentáveis e ecológicas utilizando o cânhamo.

Fonte: ECycle, O que é Slow Fashion?

CÂNHAMO E SLOW FASHION

https://prohibitionpartners.com/reports/the-latin-america-and-caribbean-cannabis-report-second-edition/
https://www.ecycle.com.br/slow-fashion/
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Patagonia, Inc. é uma varejista americana de
roupas. Na Patagônia, já se usa a fibra de
cânhamo de origem legal em sua linha de
roupas desde 1997, importando-a para fazer
roupas misturando cânhamo com outras fibras,
como poliéster reciclado, algodão orgânico ou
elastano.
Fonte: Patagonia, Hemp Is Back

A empresa de roupas americana Levi Strauss &
Co. em 2021 lançou uma nova coleção
sustentável para o outono sob o rótulo
"Cottonized Hemp". As peças ecológicas são
feitas de uma mistura de cânhamo/algodão
com baixo impacto ambiental.
Fonte: All You Need To Know About Levi's Cottonized Hemp

MARCAS QUE TRABALHAM COM CÂNHAMO

A Adidas lançou em 2016, o tênis Adidas Happy
420, um modelo mais ecológico. Além do
tecido do calçado ser de cânhamo, a palmilha é
feita de cortiça. Na lingueta do tênis a seguinte
mensagem: “Alta potência; Qualidade superior,
seguido de “Dose: 420mg” e “Consumir ao
menos uma vez ao dia”, além de um
compartimento para guardar um baseado.
Fonte: Smoke Buddies Conheça o tênis da Adidas feito de cânhamo com bolso
porta-maconha (2016).

Luan Valloto -  Designer de moda, professor do Centro Europeu e especialista em moda e ecodesign.

Fonte: Pesquisa exploratória.

"Internacionalmente é produzido desde para roupas de modo geral, até calçados, bolsas,
pochetes. Composições com outras fibras 70% cânhamo, 30% algodão. É um tipo de fibra
têxtil tão usual quanto outras, encontra-se de tudo."

O QUE PODE SER FEITO COM ELE? O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS?

https://www.patagonia.com/stories/hemp-is-back/story-72340.html
https://www.panaprium.com/blogs/i/levis-cottonized-hemp
https://smokebuddies.com.br/tenis-da-adidas-feito-de-canhamo-com-bolso-porta-maconha/
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CÂNHAMO E SUSTENTABILIDADE

O CÂNHAMO PODE SER UMA SOLUÇÃO!
Sendo um ótimo substituto sustentável para o algodão e outras
matérias primas têxteis, o cânhamo acaba sendo menos
agressivo ao meio ambiente, além de ser carbono negativo.

Para produzir 1kg de cânhamo (hemp), por
volta de 2.900 litros de água

Para produzir 1kg de algodão, por volta de
10.000 litros de água

Cânhamo tem ciclo de produção de 70 a
120 dias

Algodão tem ciclo de produção de 130 a
220 dias

O cânhamo tem 3x a resistência à tração
do algodão (resistência ao rasgamento)

O algodão tem 1x resistência à tração
(resistência ao rasgamento)

Cânhamo atua essencialmente como seu
próprio pesticida, herbicida e fertilizante 

Algodão usa 28 litros de agrotóxicos por
hectare

Cânhamo devolve de 60% a 70% de todos
os nutrientes de volta ao solo

Algodão é cultivado em monocultura,
degradando o solo, tornando-o estéril

Cânhamo Algodão

Fonte: Kaya Mind: Cânhamo no Brasil (2022). DRAPN - Governo Português.

Segundo o mesmo relatório, ao analisar pelo lado da
sustentabilidade é um dado preocupante, pois ao verificar a
quantidade de poluição gerada pela indústria da moda em
nossos rios, oceanos e atmosfera, mostra que o setor é um dos
que mais poluem no mundo. Estima-se que um caminhão
carregado de roupas usadas é queimado ou despejado a cada
segundo. 

Segundo um relatório do Allied Market Research de 2021, estudos sobre
o comportamento do consumidor demonstram que entre 2000 a 2014,
os consumidores compraram, em média, 60% mais roupas, mas
mantiveram cada item apenas pela metade do tempo.

https://kayamind.com/relatorio-canhamo-no-brasil/
https://www.alliedmarketresearch.com/hemp-clothing-market-A16939
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Segundo um relatório do Allied Market Research de 2021, o mercado de roupas de cânhamo foi
avaliado em US$ 2,29 bilhões em 2021 e deve chegar a US$ 23,02 bilhões até 2031, um
crescimento de mais de 900%. Outro relatório, da Data Bridge Market Research de 2022,
empresa de consultoria e pesquisa de mercado, mostrou que poderá ocorrer um crescimento
global no mercado de roupas de cânhamo (hemp), podendo trazer um faturamento de mais de
US$ 63 milhões até 2029.
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MERCADO MUNDIAL EM CRESCIMENTO

Fonte: Data Bridge Market Research.

No Brasil o cenário ainda não é favorável a produção do cânhamo (hemp),
apesar de existirem alguns projetos de lei para sua regulamentação, como a PL
399/2015, porém continuam estagnados no Congresso Nacional, que devido
ao preconceito e conservadorismo por parte de alguns legisladores, acabam
por atrasar ou inviabilizar seu andamento. O país possui um potencial agrícola
enorme, e para o mercado da cannabis, poderia ser igual, podendo se tornar o
maior produtor da América Latina.

BRASIL ESTAGNADO PELA REGULAMENTAÇÃO

https://prohibitionpartners.com/reports/the-latin-america-and-caribbean-cannabis-report-second-edition/
https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-clothing-market
https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-clothing-market


POTENCIAL BRASILEIRO EM CULTIVO A CÉU ABERTO
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Fonte: Star-up ADWA Cannabis (2020).

Alto potencial Baixo potencial Não apropriado

O território brasileiro é 80% adequado
para o cultivo de cannabis e cânhamo
(hemp), com destaque para o nordeste
(conhecido como "polígono") e a região
centro/sudoeste.

Fonte: Prohibition Partners - The Latin America and Caribbean Cannabis Report (2020).

BRASIL E SEU POTÊNCIAL REGIONAL
O Brasil devido a sua localização e condições geográficas, como sua
proximidade com a linha do Equador, é classificado como o melhor país
com condições de cultivo para o cânhamo (hemp), dentre todos os países
da América Latina.

Dr. André Feiges - Advogado (Fundador - Rede Reforma) 
Fonte: Pesquisa exploratória.

[...]"o grande interesse político e de representação no Congresso Nacional seria da bancada
ruralista que novamente representa os interesses da produção agrícola no país, e há muito
interesse nos ruralistas em viabilizar o cultivo de cannabis para fins medicinais e industriais
no Brasil, isso por quê é uma commodity poderosa[...]."

REFERENTE A PL 399/2015, QUAL A SUA IMPORTÂNCIA? O QUE DIZEM OS
ESPECIALISTAS?

https://adwacannabis.com.br/blog/
https://prohibitionpartners.com/reports/the-latin-america-and-caribbean-cannabis-report-second-edition/
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ACEITAÇÃO DOS RESPONDENTES

Concordam em algum grau** que são favoráveis a
legalização/regulamentação do uso da maconha (cannabis)
para finalidade têxtil, através do cânhamo (hemp).
**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

N= 127

16 a 29 Anos 30 a 39 Anos 40 a 49 Anos 50 Anos ou mais

N= 67 N= 23 N= 20

N= 13

Concordam em algum grau** que comprariam
roupas/acessórios/calçados produzidos com a fibra da
maconha.
**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

N= 120

16 a 29 Anos 30 a 39 Anos 40 a 49 Anos 50 Anos ou mais

N= 67 N= 23 N= 20 N= 13

Fonte: Pesquisa Conclusiva

Conforme a pesquisa conclusiva realizada, para os respondentes, existe
uma grande aceitação no uso de produtos têxteis com cânhamo (hemp),
assim como a posição positiva a legalização/regulamentação do setor.

Ao abrir as respostas pela faixa etária dos respondentes foi possível verificar que não houveram
mudanças significativas referente a aceitação sobre a legalização/regulamentação do uso
maconha (cannabis), mostrando apenas que existe uma maior aceitação (88%) entre as
pessoas mais jovens.

Fonte: Pesquisa Conclusiva

Fonte: Pesquisa Conclusiva

Ao abrir as respostas pela faixa etária dos respondentes foi possível verificar que não houveram
mudanças significativas referente se concordam que comprariam produtos feitos de
cânhamo (hemp).

Fonte: Pesquisa Conclusiva
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Fonte: https://milkmakeup.com/collections/kush

Fonte: https://www.hello-products.com/shop/cbd/

Linhas:
Pasta de dentes
Enxaguante bucal
Protetor labial
Fio dental

Linhas:
Rímel
Brilho Labial
Sérum para Sobrancelhas 
Sérum para Cílios
Gel de Limpeza

ALGUMAS MARCAS E AS SUAS LINHAS CANNABICAS

Fonte: https://avon.uk.com/search?type=product&q=CBD

Linhas:
Cremes Hidratantes
Protetor Labial
Óleos para mãos
Óleos para o corpo

USO COSMÉTICO

A Avon lança em 2020, no seu portfólio três
produtos com o composto canabidiol: um
hidrante para o rosto, um para o corpo e um
óleo que promete limpar e acalmar. Segundo a
Avon é a resposta da natureza para confortar e
nutrir a pele sensível e estressada também
explica que o óleo de CBD é perfeitamente
seguro de usar e é simplesmente um óleo
natural, não um psicodélico ou droga.

A Colgate Palmolive comprou a Hello Products
para inserir no seu portfólio produtos de
higiene bucal com CBD. Sua linha inclui, pasta
de dentes com infusão de CBD e enxágue bucal
e protetores labiais. Possui mais de 44.000 lojas
de varejo nos EUA.  A colgate também se
posiciona explicando que o CBD é um produto
químico natural não psicoativo encontrado na
planta Cannabis.

Marca americana, a Milk trabalha com produtos 100%
veganos e sem crueldade animal com linhas de
cuidados para a pele e maquiagem. A linha KUSH,
nome de uma das cepas (strains, em inglês) da
maconha (cannabis), conta com produtos feito a
partir da semente da planta, como máscaras de cílios,
delineadores, gel para sobrancelhas e produtos para
os lábios. A Milk também posiciona os seus produtos
de óleos de semente de cannabis derivado do
cânhamo sem THC sem efeitos psicoativos.

Fonte: Avon expande cosméticos à base de cannabis, mas Brasil fica de fora

Fonte: Creme dental de CBD? 

Fonte: KayaMind, Por que criar maquiagens com CBD?

Uma tendência já bem estabelecida é a procura por produtos cosméticos
naturais e sustentáveis. E com a combinação dos efeitos terapêuticos dos
cosméticos à base de CBD com a sua estética pode-se tornar um grande produto
para agregar no portfólio e na causa de produtos 100% naturais e sustentáveis. 

Fonte: KayaMind, Cosméticos à base de cannabis

Fonte: CBD and Oral Care. Are There Benefits?

Vale ressaltar que grandes marcas que possuem em seu portfólio produtos a base de cannabis,  
são ativistas de marca em relação a conscientização que seus produtos são derivados do CBD
e não possuem efeitos psicoativos, a fim de quebrar esse tabu. Como também a luta por
produtos naturais e sustentáveis.

https://milkmakeup.com/collections/kush
https://www.hello-products.com/shop/cbd/
https://avon.uk.com/search?type=product&q=CBD
https://www.milkmakeup.com/best-sellers/kush/
https://exame.com/negocios/avon-cosmeticos-a-base-de-cannabis/
https://sechat.com.br/creme-dental-de-cbd-colgate-compra-empresa-que-fabrica-produtos-a-base-de-cannabis/
https://sechat.com.br/creme-dental-de-cbd-colgate-compra-empresa-que-fabrica-produtos-a-base-de-cannabis/
https://kayamind.com/maquiagem-com-cbd/
https://kayamind.com/cosmeticos-a-base-de-cannabis/
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/selecting-dental-products/cbd-oral-care-products
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MERCADO EM CRESCIMENTO

Fonte: Mercado de cosméticos com infusão de CBD por produto e geografia - previsão e análise 2022-2026.

Tamanho do mercado de cosméticos com óleo de
canabidiol (US$ milhões)

347,31 361,62
377,68 395,77

416,23

334,50

Segundo um relatório da  TechNavio, empresa inovadora de consultoria e
pesquisa em tecnologia, de 2022 sobre o mercado de cosméticos com óleo
de canabidiol (de 2022 á 2026). O relatório mostrou uma tendência de
crescimento até o ano de 2024, alcançando um crescimento de US$ 81
milhões. 

Segundo um estudo recente realizado pela Kantar Worldpanel, empresa de monitoramento e
análise de mercado, mais de 50% dos consumidores preferem produtos naturais, sejam
orgânicos, terapêuticos ou à base de ervas, sem sulfato ou não poluentes. Em adição, por
meio desse estudo observou-se que os mais engajados e conscientes são os brasileiros:
57,7% deles garantem ter a proteção ambiental como principal motivação para sua
preferência pelos produtos naturais.

PRODUTOS NATURAIS

O Brasil é o quarto maior país no mercado de beleza e cuidados pessoais, representa cerca de
US$ 22,9 bilhões, dados referentes ao ano de 2021.

BRASIL E O MERCADO DA BELEZA

Assim produtos cosméticos a base de maconha ou CBD, podem ser
classificados como novos entrantes de produtos naturais para cuidados com
saúde e beleza.

75%

82%

ACEITAÇÃO DOS RESPONDENTES EM RELAÇÃO AO USO
COSMÉTICO

N= 127

Concordam em algum grau** que são favoráveis a legalização
/regulamentação do uso da maconha (cannabis) para fins cosméticos.
**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva

N= 120

Concordam em algum grau** que consumiriam produtos cosméticos à
base de maconha como shampoos, cremes, entre outros.
**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

Para os respondentes da pesquisa fica evidente que a maioria é favorável a legalização desse
segmento e em complemento, também declaram que estariam dispostos a consumir esses
produtos.

Fonte: Pesquisa Conclusiva
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https://www.technavio.com/report/cbd-infused-cosmetics-market-industry-analysis


$ 2,9
Bilhões

(Dólares
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TOTAL DE EM VENDAS DE
PRODUTOS NÃO MEDICINAIS

(EM 2020) 

Fonte: Statistic Canada, Detailed household final consumption expenditure, Canada, quarterly 

TOTAL DE EM VENDAS DE
PRODUTOS NÃO MEDICINAIS

(EM 2021)

USO ADULTO MERCADO PROMISSOR

DESPESAS DAS FAMÍLIAS COM CONSUMO DE PRODUTOS PARA
USO RECREATIVO NO CANADÁ (POR TRIMESTE)

Fonte: Statistic Canada, Detailed household final consumption expenditure,
Canada, quarterly 

537
627

821
918 935

1.021
1.150 1.171

O uso adulto (recreativo) é, de todos os
usos, o mais "polêmico", devido a
criminalização da maconha (cannabis) ter
vindo, exclusivamente, para acabar com
esse tipo de uso, por mais que acabassem
com os demais. Porém os países onde é
legalizado já estão lucrando com isso e
alterando suas leis para aumentar as
opções de produtos derivados.
Fonte: Kaya Mind, O que é uso recreativo

USO ADULTO (RECREATIVO)

Com a legalização em 2018, o Canadá viu a
necessidade de alterar a Lei da Cannabis, e
em 2019 efetuou uma nova
regulamentação sobre produtos contendo
maconha, trazendo uma gama maior de
produtos para uso adulto (recreativo),
incluindo algumas variedades mais
potentes (extratos) e comestíveis. 

Como podemos observar no gráfico ao lado, o
consumo das famílias com maconha
(cannabis) para fins recreativos no Canadá
aumento consideravelmente, entre o primeiro
trimestre de 2020 ($ 537 milhões de dólares
canadenses) e o quarto trimestre de 2021 ($ 1.171
milhões de dólares canadenses), mostrando
um crescimento de 118% no período de 2 anos.
Além disso, no período do terceiro e quarto
trimestre de 2021 é possível observar que o
setor chegou em uma estabilização.

Fonte: Canada, Cannabis Legalization and Regulation

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610012401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610012401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610012401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610012401
https://kayamind.com/o-que-e-uso-recreativo/#:~:text=A%20cannabis%20para%20fins%20recreativos,tem%20suas%20propriedades%20psicotr%C3%B3picas%20ativadas.
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/engaging-cannabis-legalization-regulation-canada-taking-stock-progress/document.html


Com uma rede fabril, de suprimentos e distribuição desenvolvida, o que pode se traduzir em
um novo segmento em um país onde o consumo de cervejas especiais apresentou crescimento
de dois dígitos nos últimos anos.
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MERCADO EM POTENCIAL DO BRASIL
De acordo com um levantamento da Kaya Mind, empresa especialista no mercado da maconha
(cannabis) no Brasil, para o relatório de Impacto Econômico da Cannabis (2021), seriam
movimentados entre R$ 7 bilhões e R$ 51 bilhões* com a regulamentação do uso adulto no
Brasil. Destes valores, poderiam ser arrecadados cerca de R$ 3 bilhões a R$ 21 bilhões* de
impostos.

Fonte: Kaya Mind, Impacto Econômico da Cannabis

*Considerando o preço mínimo e máximo do grama a ser vendido.

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

67%

ACEITAÇÃO DOS RESPONDENTES EM RELAÇÃO O USO
ADULTO (RECREATIVO)

Segundo a pesquisa conclusiva realizada
mostrou que existe uma aceitação de 67%
entre os respondentes, sendo o uso menos
aceito dentro todos os outros usos. Também
foi possível verificar que 86% dos
respondentes de 16 a 29 Anos foram
favoráveis contra apenas 35% de 40 a 49
Anos.

Concordam em algum grau**
que são favoráveis a
legalização / regulamentação
do uso adulto ou recreativo
da cannabis.

Ao analisar as respostas da pesquisa
conclusiva realizada, nota-se uma queda dos
respondentes em relação ao consumo de
produtos com finalidade recreativa, se
demonstrando mais abertos a legalização do
que consumo de produtos para fins
recreativos. 

Concordam em algum grau**
que consumiriam
cannabis/maconha de forma
recreativa (uso adulto) com
os efeitos psicoativos, caso
legalizado.

**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

CONSUMO DE PRODUTOS DE CANNABIS PARA FINS
RECREATIVOS

O Brasil possui uma das maiores cervejarias e produtora de
bebidas do mundo, a Ambev. O país poderia oferecer
diversas oportunidades de negócios em relação a bebidas,
caso houvesse mudanças legislativas que permitiriam a
utilização de insumos da maconha nas bebidas.

60% 52% 25% 14%

16 a 29 Anos 30 a 39 Anos 40 a 49 Anos 50+ Anos

N= 67 N= 23 N= 20 N= 13

Outro ponto percebido é em relação 
 se consumiriam produtos que
contenham cannabis e possuam
efeitos psicoativos (THC). Com base
no aumento da idade, houve uma
diminuição em relação a consumir
produtos para uso adulto
(recreativo). De 16 a 29 anos a
aceitação fica em 60%, já com 50
anos ou mais ela cai para 14%*
apenas.

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

N= 127

47%

N= 120

Fonte: Prohibition Partners - The Latin America and Caribbean Cannabis Report (2020). 

**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente
Fonte: Pesquisa Conclusiva.

https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor/


Fonte: https://manitobaharvest.com/

A Manitoba Harvest oferece uma linha com diversas
variedades de sementes de cânhamo In Natura,
sementes em pó (proteína em pó), óleo de cânhamo
como suplemento e como óleo tradicional para usos
semelhantes aos de oliva e entre outros.

Fonte: https://www.pacificfoods.com/products/pacific-foods/hemp-original-beverage/

A Pacific Foods oferece uma linha de leites à base de
plantas, como amêndoas, caju, coco, aveia, soja e o
de cânhamo também. Uma excelente fonte de
ômega-3 ALA e uma boa fonte de cálcio, magnésio e
vitamina D.

Fonte: https://canmarfoods.com/our-hemp-products/

A CanMar Foods oferece sementes de linhaça e
sementes de cânhamo, em específico as torradas.
As sementes de cânhamo torradas  não precisam
ser descascadas ou moídas. Pronto para comer,
podendo ser usada em saladas e também em várias
aplicações, como panificação, batidas ou
sobremesas.

USO ALIMENTÍCIO
Internacionalmente em países como EUA e Canadá já existem
empresas que trabalham com a sementes de cânhamo como fonte de
nutrição sem efeitos psicoativos da cannabis.

Pode-se destacar que na base de dados do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA), até 2020 foram registrados 680 produtos alimentícios
derivados da semente e do grão de cânhamo.

ALGUNS EXEMPLOS:
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Sementes de cânhamo podem ser um rica vertente a marcas que são ativistas em prol do
veganismo e plant-based (alimentos a base de plantas) visto que a sua proteína vegetal que,
uma vez absorvida pelo organismo, produz efeitos idênticos aos da versão animal, a qual traz
também um alto teor de gorduras que podem ser prejudiciais a saúde.
Fonte: The Green Hub, Semente de cânhamo: conheça os benefícios

As empresas veganas e plant-based oferecem inúmeros produtos como roupas, sapatos,
alimentos, cosméticos, bebidas e entre outros. A cannabis pode agregar em todos esses
setores e não é diferente com as sementes de cânhamo 
Fonte: 6 Empresas veganas e plant-based de destaque no Brasil

Fonte: Kaya Mind: Cânhamo no Brasil (2022).

CANNABIS E CERVEJARIAS NACIONAIS
Mesmo com a proibição do uso de CBD e THC em produtos
alimentares pela ANVISA , cervejarias nacionais buscam novos
caminhos para produção de cervejas com cannabis.
Com a utilização dos terpenos, compostos químicos responsáveis
pelo aroma e sabor da planta, cervejarias como a Everbrew, Cervejarias
Mito e a Koalan san Brew, lançam em seu portfólios cervejas com
diversas cepas da Cannabis.

Fonte: SeChat, Negócios da cannabis: cervejarias investem nos terpenos para “driblar” a legislação

https://manitobaharvest.com/
https://www.pacificfoods.com/products/pacific-foods/hemp-original-beverage/
https://canmarfoods.com/our-hemp-products/
https://thegreenhub.com.br/semente-de-canhamo-conheca-os-beneficios/
https://veganbusiness.com.br/empresas-veganas-de-destaque/
https://sechat.com.br/cervejarias-investem-nos-terpenos-de-cannabis-para-driblar-a-legislacao/


41%

80% 64% 60% 45%

ACEITAÇÃO DOS RESPONDENTES EM
RELAÇÃO A LEGALIZAÇÃO

N= 127

Concordam em algum grau** que conheçem ou conheciam do uso alimentício
como fonte de nutrientes, sem efeitos psicoativos da maconha.

**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

Concordam em algum grau** que são favoráveis a legalização/regulamentação
do uso para finalidade alimentícia

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

16 a 29 Anos 30 a 39 Anos 40 a 49 Anos 50 + Anos

N= 67 N= 23 N= 20 N= 13
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ACEITAÇÃO DOS RESPONDENTES EM RELAÇÃO AO
CONSUMO

Para os respondentes da pesquisa conclusiva realizada o uso sem psicoativos (THC), visando os
valores nutricionais do cânhamo é o mais aceito (76%), em comparação ao recreativo (59%).
Mas é possível verificar que o uso recreativo, visando uso dos psicoativos (THC), é menos
favorável conforme a idade dos respondentes aumenta.

70%
N= 127

59%
Concordam em algum grau**
que consumiriam produtos
alimentícios contendo
maconha com os efeitos
psicoativos (THC).

N= 120**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

70% 56%

40% 38%

16 a 29 Anos 30 a 39 Anos

40 a 49 Anos 50 + Anos

N= 67 N= 23

N= 20 N= 13

Concordam em algum grau**
que consumiriam produtos
alimentícios contendo
maconha sem os efeitos
psicoativos (THC).

76%

N= 120

82% 78%

70% 61%

16 a 29 Anos 30 a 39 Anos

40 a 49 Anos 50 + Anos

N= 67 N= 23

N= 20 N= 13

Dentre todos os usos analisados pela pesquisa conclusiva realizada, o uso
alimentar foi o menos conhecido entre os respondentes, entretanto eles se
demonstraram favoráveis a sua legalização/regulamentação. Porem, nota-se
que conforme aumenta a idade dos respondentes, eles se tornam menos
favoráveis a sua regulamentação.

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

Fonte: Pesquisa Conclusiva. Fonte: Pesquisa Conclusiva.

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente



EMPRESAS QUE TRABALHAM COM HEMPCRETE

Forte, leve e
respirável

Energia
eficiente

Naturalmente
atóxica

Duração de
100 anos

Resistente a chamas,
água e pragas

Da semente até o
produto final em 3-4

meses

Isolamento
incrível

Cânhamo +
cal + água

Fonte: https://www.hempitecture.com/hempcrete

A American Hemp LLC é uma empresa de
fornecimento de cânhamo industrial, ou hempcrete,
da Carolina do Norte, nos EUA. Atua principalmente
com objetivo principal de expandir a indústria
internacionalmente, além de ajudar a aprovar a
legislação dos EUA sobre cânhamo industrial, para
permitir que os agricultores o cultivem, dessa forma
também vemos que essa empresa também utiliza-se
de seu Ativismo de Marca, em prol da legalização de
seu setor. A empresa oferece material de cânhamo
processado que é separado e convertido em fibras
longas de cânhamo, fibras curtas, hurd (núcleo) e pó
(fino) que estão prontos para serem adquiridos por
fabricantes e consumidores.

Sua missão é criar materiais
saudáveis   e energeticamente
eficientes que impactem
positivamente as pessoas e o
planeta, capturando dióxido de
carbono e reabastecendo terras
agrícolas. Lutando para que as
casas possam contribuir para a 
 saúde, ajudando as pessoas a
viverem mais felizes, sem causar
danos ao planeta.

A Hempitecture é uma empresa
estadunidense que fornece
consultorias para projetos que
desejam utilizar o concreto da
maconha (cannabis). Como
também vendem a matéria prima,
o Hempcrete já pronto e a mistura
para confecção dos blocos e
isolamento térmico. A empresa
utiliza de seu Ativismo de Marca
para usar a cannabis para promover
ações a favor do meio ambiente,
utilizando do Hempcrete como
principal produto para tal

USO INDUSTRIAL
O uso industrial da maconha (cannabis), consiste em seu uso para produção de algum produto,
sendo ele insumos médicos (como os próprios óleos de canabidiol, por exemplo), para
produção têxtil (cânhamo), termoplásticos, papéis, entre muitos outros produtos.

Devido a toda sua versatilidade, a maconha
(cannabis) traz um substituto ecológico e
sustentável para a construção civil, o
HEMPCRETE,  um biocomposto de cânhamo
e cal, sendo três vezes mais resistentes às de
concreto comum e retém carbono (carbono
negativo) e poluentes do ar ao longo do
tempo. Alguns de seus benefícios:

Fonte: The Green Hub, Hempcrete: concreto feito à base de cânhamo na
construção civil

USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Fonte: https://americanhempllc.com/pages/american-hemp-services
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Fonte: Boletim Tecnico SIF (2021).

https://www.hempitecture.com/hempcrete
https://thegreenhub.com.br/hempcrete-concreto-feito-a-base-de-canhamo/
https://americanhempllc.com/pages/american-hemp-services
https://sif.org.br/wp-content/uploads/2021/07/Boletim-03.pdf


APLICAÇÕES
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Fonte: HempMeds, Papel de cânhamo e suas vantagens

Papel moeda
Produtos de higiene
Papelão e papel de
embrulho

Lenços de papel
Papel higiênico
Papel para impressão

Papel para cigarros
Telas
Saquinhos de chá

CÂNHAMO EUCALIPTO*

*No Brasil, as árvores mais utilizadas para produção de papel são o eucalipto e o pinus.

Fibras para papel por hectare

Porcentagem de celulose na
composição

Ciclo de Cultivo

Durabilidade Média do
papel

4x 1x

até 77% até 45%

100 a 140 dias 6 a 7 anos

200 anos 66 anos

x

Fonte: Kaya Mind: Cânhamo no Brasil (2022).

UMA CASA FEITA DE MACONHA (CANNABIS)

Fonte: Arquitetos britânicos constroem casa de baixo carbono usando cânhamo

Uma casa de dois andares foi projetada como um protótipo de construção
à base de maconha (cannabis). Uma empresa de arquitetura, com sede em
Londres, junto com engenheiros e especialistas em materiais conseguiram
criar um painel pré-fabricado de cânhamo (hemp). Com potencial para
desempenhar um papel importante no afastamento de materiais com alto
teor de carbono, pois o cânhamo é um material de carbono negativo.

USO COMO PAPEL
Historicamente usado como matéria-prima para fabricação de cordas,
cordames, papel, entre outros itens. Na China, por volta de 200-150 a.C,
foi encontrado o primeiro exemplar de papel feito a partir do cânhamo
(hemp), identificado como do início da dinastia Han Ocidental. O
cânhamo (hemp) pode ser considerado mais eficiente e sustentável do
que a madeira, fabricado a partir da celulose obtida das fibras da planta,
elas são uma ótima opção para a fabricação de produtos de papel.

https://hempmedsbr.com/papel-de-canhamo
https://kayamind.com/relatorio-canhamo-no-brasil/
https://pt.cannabis-mag.com/maison-a-carbone-bas-en-chanvre/


EMPRESAS QUE TRABALHAM COM PAPEL DE CÂNHAMO

A Green Field Paper Company, empresa norte-
americana, oferece uma grande variedade de
produtos de papel de cânhamo (hemp). Oferecendo
papéis de cânhamo com 25% de cânhamo e sem
cloro/ácido.
Trabalha com papeis 100% recicláveis, com praticas
de desperdício zero, reciclando todos os recortes de
papel, usando para materiais de embalagem e/ou
doando para escolas e organizações locais.

A Hemp Foundation, empresa Indiana com sedes na
Índia, Estados Unidos e Reino Unido, comercializa
artigos de papel de cânhamo como, folhas de papel
de diversos tamanhos e grossuras de cor branca ou
natural do cânhamo (bege), como também em forma
de cadernos de anotações e desenhos. Em adição
possuem diversas formas de embalagens de papel de
cânhamo, os quais são mais sustentáveis. Em relação
a praticas ativistas atua, educando os agricultores ao
desmascarar os mitos associados ao cânhamo e com
campanhas de conscientização destinadas a ajudar
os agricultores a participar da economia do cânhamo
Fonte: https://hempfoundation.net/hemp-papers/

Fonte: https://www.greenfieldpaper.com/

ACEITAÇÃO DOS RESPONDENTES EM RELAÇÃO AO USO
INDUSTRIAL
Sendo o terceiro uso mais conhecido entre os respondentes da pesquisa conclusiva realizada,
ficando atrás apenas do medicinal e recreativo. O uso industrial fica como segundo mais aceito
entre os respondentes, perdendo apenas para o uso medicinal, demonstrando uma boa
aceitação em todos os grupos de idade.

59%
N= 129

Concordam em algum grau** que
conhecem  ou conheciam sobre
uso industrial da cannabis
(maconha).

**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

82%
Concordam em algum grau**
que são favoráveis a
legalização/regulamentação
do uso para finalidade
industrial.

N= 127

88% 74% 65% 84%

16 a 29 Anos 30 a 39 Anos 40 a 49 Anos 50 + Anos

N= 67 N= 23 N= 20 N= 13
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**Junção do Concordo Parcialmente + Concordo Totalmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva.

https://hempfoundation.net/hemp-paper/hemp-paper-sheets/
https://www.greenfieldpaper.com/


O BRASIL PODE VIR A SER O MAIOR MERCADO DA AMÉRICA
LATINA!

Adulto (Recreativo)

Com a crescente legalização da maconha (cannabis) na América Latina, países
como Uruguai, Colômbia, Chile, México, Argentina, Peru, Equador e o próprio
Brasil, já possuem regulações sobre a planta, ou até mesmo já legalizaram seus
diversos usos (medicinal e industrial, recreativo). Iniciando no ano de 2013, com a
legalização geral no Uruguai, os mercados regulamentados já ganham forma e
força, além da visibilidade de grandes empresas e investidores internacionais.

MERCADO INDUSTRIAL E O CÂNHAMO (HEMP)
Oferecendo muitas possibilidades para o cultivo e produção de insumos, devido
às condições climáticas e localização geográfica favorável para a
desenvolvimento da planta, o Brasil poderia se destacar ainda mais no meio
agrícola, o qual já tem um grande destaque mundial, só que também para o setor
da maconha (cannabis), ou até mesmo do cânhamo (hemp) que também já possui
demanda internacional e um mercado consumidor crescendo (devido às
legalizações e regulamentações mundiais). Além disso, o Brasil também possui um
grande mercado de pacientes e consumidores de outros produtos derivados da
cannabis e/ou do cânhamo. 

A crescente regulamentação dos produtos contendo derivados da maconha
(cannabis), pela Anvisa. Além do aumento considerável no número Associações
de Maconha Medicinal pelo país, possibilitando o acesso ao produto a diversos
pacientes. Dessa forma vendo os benefícios medicinais e terapêuticos associados
ao Canabidiol (CBD) e ao Tetrahidrocanabinol (THC), além dos demais
canabinóides que estão sendo pesquisados. Os produtos de cannabis, sendo eles
medicinais ou cosméticos já estão começando a ter sua representatividade nos
mercados brasileiros, com novas marcas e produtos.

TENDÊNCIAS MUNDIAIS E AS
POSSÍVEIS APLICAÇÕES PARA O
MERCADO BRASILEIRO 

Alimentício Têxtil
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O mercado da maconha (cannabis) está em um exponencial crescimento, liderado por
potências econômicas como os Estados Unidos e o Canadá. Mas diversos países, incluindo
vizinhos do Brasil, como a Colômbia e Paraguai, por exemplo, já estão iniciando seus
mercados a fim de se destacar mundialmente no setor. Devido a isso é necessário estarmos
atentos sobre esse assunto, principalmente nos meios políticos, para verificar como esse
mercado será tratado no Brasil, pois apesar da planta ser ilegal, já contamos com alguns
produtos e mercados da cannabis (medicinal e cosmético) em nosso território nacional. 

MERCADO MEDICINAL E USO COSMÉTICO

O mercado alimentício, aquele que não utiliza dos princípios ativos da maconha
(cannabis), é outro setor que poderia vir a crescer no Brasil. Os insumos, nesse caso
da subespécie da Cannabis Sativa, o cânhamo (hemp), poderia ser usado como
insumo alimentício para substituir outros alimentos, como linhaça e aveias, ou até
mesmo para se criar produtos específicos da planta, como seu óleo e sementes.

MERCADO ALIMENTÍCIO



[...]"o grande interesse político e de representação
no Congresso Nacional seria da bancada ruralista
que novamente representa os interesses da
produção agrícola no país, e há muito interesse nos
ruralistas em viabilizar o cultivo de cannabis para
fins medicinais e industriais no Brasil, isso porque é
uma commodity poderosa[...]."

Dr. André Feiges - Advogado (Fundador - Rede Reforma) 
Fonte: Pesquisa com Especialista 

No Congresso Nacional brasileiro já existem
diversos Projetos de Lei (PL) que abrangem
a regulamentação de diversos mercados da
maconha (cannabis), como o industrial
(através do cultivo do cânhamo) e
medicinal. Além disso, existem outras PLs
voltadas à descriminalização da planta e
mudança na Lei de Drogas.

[...]"o grupo antagônico é o grupo que se denomina
como bancada evangélica e o número dessa
bancada vem crescendo e tudo indica é uma
tendência e que ela vem a superar a bancada
ruralista [...] e caso isso aconteça de fato nós não
temos mais chance nenhuma de aprovação desse
projeto."

Dr. André Feiges - Advogado (Fundador - Rede Reforma) 
Fonte: Pesquisa com Especialista 

11.DESAFIOS PARA O FUTURO
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CONCLUSÃO
Devido ao fato de ser um produto ilegal e apenas parte do mercado
medicinal ser regulamentado, no Brasil, a maconha (cannabis) ainda
enfrenta a barreira legal para poder ter seus mercados aberto para os
consumidores brasileiros em território nacional.   

BARREIRAS NO CONGRESSO

Porém, mesmo com todas as iniciativas de
leis referentes ao tema, ainda temos um
volume de parlamentares ou grupo de
parlamentares, as bancadas, que acabam
indo contra essas PLs, muitas vezes devido
ao seus "valores", deixando que o
preconceito e/ou falta de informação seja
levado em conta. Dessa forma, mesmo com
todos os dados científicos, relatos de
pacientes e especialistas sobre o tema. Com
o aumento crescente da bancada
evangélica, por exemplo, isso pode
inviabilizar ou dificultar mais ainda a
tratativa do tema no Brasil.

MEDICAMENTOS NÃO ACESSÍVEIS A TODOS

Dr. Gilberto Vieira, Médico prescritor de maconha medicinal.

Apesar da ANVISA ter liberado a importação
de produtos à base de maconha (cannabis),
para fins medicinais, mediante prescrição
médica. Os preços de medicamentos e os
preços das consultas médicas (devido a falta
de médicos prescritores no SUS), fazem
com que o produto ainda seja voltado
apenas às classes mais abastadas de nossa
sociedade. Apesar das associações
conseguirem diminuir os preços e darem
descontos em consultas sociais de alguns
pacientes.

"Infelizmente a cannabis ainda é muito cara, as
associações nacionais vem pra tentar melhorar esse
quadro, se você for depender de farmácia, ninguém
consegue, é muito caro e os importados também
acabam sendo caros. As associações produzem os
óleos, também não são baratos, mas oferecem 30%
a consultas sociais, os médicos atendem de graça e
alguns pacientes ganham tratamento e conseguem
descontos"

Fonte: Pesquisa com Especialista 



Fonte: Proibição da Maconha: racismo e violência no Brasil, Henrique Carneiro

A Cannabis teve, ao menos, três tipos de usos no
Brasil: como um produto para a indústria de
cordame, desde o período colonial, denominado de
cânhamo; no século XIX, como medicamento
presente nas farmacopeias oficiais; e, desde esse
mesmo século, mas especialmente a partir do
século XX, como uma substância psicoativa
criminalizada, com seu uso atribuído a camadas
subalternas e pobres da população, especialmente
entre os afro-brasileiros e os nordestinos, que foram
associados com esta planta."

"A tese da difusão africana por meio de mercadores
árabes que a trouxeram da Índia para a costa
oriental da África é corroborada por Brian M. Du Toit
[1976], assim como por Vera Rubin [1975], que
reconhece dois complexos de difusão americana da
Cannabis fumada. Um de via africana, na época
colonial, do bangh, e outro da diáspora indiana no
Caribe, da ganja, mais recente. O uso no Brasil seria
derivado da influência africana, sendo, portanto,
uma vertente do complexo do bangh com as suas
muitas denominações africanas."
Fonte: Proibição da Maconha: racismo e violência no Brasil, Henrique Carneiro

Devido a falta de regulamentação sobre a
maconha (cannabis), ela era utilizada de
diversas formas, incluindo para produção de
cordas e cordames, uso médico e também
como uso adulto (recreativo). Tudo isso sem
nenhuma lei proibindo a planta da
cannabis, ou seja ela era legal. Porém tudo
isso mudou no século XX, em 04 de outubro
de 1830, quando a Câmara Municipal do Rio
de Janeiro, capital do Brasil na época,
promulgou a primeira lei proibindo o uso da
substância, que ficou conhecida como “Lei
do Pito do Pango”.
Fonte: Sechat: Do Pito do Pango ao Projeto de Lei 399.

Com a proibição chegando ao Brasil, em
1830, ela atingiu diretamente os usuários da
planta, que na época eram em sua grande
maioria afro-brasileiros, devido ao seu
contato histórico com a planta. Conforme o
texto na Sechat sobre o tema "O texto era
claramente racista e buscava reprimir o
consumo da erva pelos negros escravizados,
criminalizando assim sua cultura. A
penalidade definida para eles em caso de
infração era de 3 dias de prisão enquanto
vendedores recebiam apenas uma multa." 
Fonte: Sechat: Do Pito do Pango ao Projeto de Lei 399.
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A MACONHA E OS SEUS TABUS
Pode-se dizer que a história do Brasil está diretamente ligada a maconha
(cannabis). Começando com a chegada dos portugueses ao Brasil em suas
embarcações, com velas e cordames feitos com a maconha (cannabis), em
específico com as fibras do cânhamo (hemp). Após isso com a escravidão
africana, a planta acabou sendo trazida pra cá, conhecido pelo nome de
"fumo-de-angola" ou "pito do pango".

HISTORICO DE PROIBIÇÃO

Fonte: A história da maconha no Brasil, Elisaldo Araújo Carlini 

"Os derivados da planta da cannabis foram chamados no Brasil por
muitos nomes, todos vindos da África, como maconha, diamba, liamba,
pango, fumo de Angola, etc. A palavra maconha vem da língua
quimbundo, de Angola."

MACONHA E AS SUAS RAIZES AFRICANAS

https://sechat.com.br/do-pito-do-pango-ao-projeto-de-lei-399/
https://sechat.com.br/do-pito-do-pango-ao-projeto-de-lei-399/


"A proibição da maconha ocorreu, portanto, porque
o significado da maconha que prevaleceu até hoje
em dia na cultura brasileira é, antes de tudo, como
uma substância alteradora da consciência
identificada com a cultura negra."
Fonte: Proibição da Maconha: racismo e violência no Brasil, Henrique Carneiro

"Richard Burton, cônsul britânico no Brasil, viajando
por Minas Gerais entre 1865 e 1868, escreveu que os
trabalhadores negros da mina de Morro Velho “no
domingo, após a missa, os vadios e dissolutos
guardarão o dia santo à moda africana: deitados ao
sol, fumando e se possível bebendo e fumando
cânhamo, como os selvagens da Serra Leone” [apud
Luís Mott, 1986, p. 126]."
Fonte: Proibição da Maconha: racismo e violência no Brasil, Henrique Carneiro

[...] "a psiquiatria lombrosiana chegou ao Brasil em
meados do século XIX. Ao defender que
determinadas raças carregavam características
naturais dos criminosos, seu discurso pseudo
científico criminalizou os negros, sua religião, sua
cultura e, obviamente, o hábito de fumar maconha."
Fonte: Proibição da maconha no Brasil e suas raízes históricas escravocratas, André
Barros e Marta Peres

"Entre nós a planta é usada, como fumo ou em
infusão, e entra na composição de certas
beberagens, empregadas pelos “feiticeiros”, em
geral pretos africanos ou velhos caboclos. Nos
“candomblés” - festas religiosas dos africanos,
ou dos pretos crioulos, deles descendentes, e
que lhes herdaram os costumes e a fé – é
empregada para produzir alucinações e excitar
os movimentos nas danças selvagens dessas
reuniões barulhentas. Em Pernambuco a erva é
fumada nos “atimbós” - lugares onde se fazem
os feitiços, e são frequentados pelos que vão aí
procurar a sorte e a felicidade. Em Alagoas, nos
sambas e batuques, que são danças aprendidas
dos pretos africanos, usam a planta, e também
entre os que “porfiam na colcheia”, o que entre
o povo rústico consistem em diálogo rimado e
cantado em que cada réplica, quase sempre em
quadras, começa pela deixa ou pelas últimas
palavras de contendor [...]"
Fonte: Proibição da maconha no Brasil e suas raízes históricas escravocratas, André
Barros e Marta Peres

A proibição durante o século XX auxiliou para o preconceito sofrido pela
maconha (cannabis), além da associação da planta com as classes mais
pobres e periféricas e marginalizadas, majoritariamente negras no Brasil, 75%
conforme uma notícia publicada no OUL em 2019. É possível verificar que os
brasileiros continuam a replicar muitas das falas e falácias criadas sobre a
maconha desde 1830.

DA PROIBIÇÃO ATÉ OS DIAS DE HOJE

A MACONHA E OS SEUS TABUS

Fonte: A história da maconha no Brasil, Elisaldo Araújo Carlini 

Uma das drogas mais consumidas no mundo, que acabou por virar um
símbolo pop, sendo estampada em diversos produtos incluindo
camisetas, brincos, colares, óculos, capas de celulares, meias, roupas
íntimas, entre outros diversos produtos. Tanta popularidade, no entanto,
não impediu que a maconha (cannabis) continue sendo uma das drogas
mais controversas. São tantos argumentos contra e a favor que foram
criados alguns mitos sobre a verdinha.

EDUCAÇÃO PODE SER A SOLUÇÃO

Fonte Super Abril (2016).
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https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/3953/2742
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/13/percentual-de-negros-entre-10-mais-pobre-e-triplo-do-que-entre-mais-ricos.htm


75%

78%

48%

80%

47%

A pesquisa conclusiva realizada abordou
perguntas referentes aos tabus e mitos
sobre a planta da maconha (cannabis) e
seus efeitos. E ao avaliar se os respondentes
acham que conversar sobre o tema é um
tabu, foi verificado que 75% deles
discordam disso. Mostrando que para essa
amostra o assunto já é algo mais natural.

Dos respondentes discordam
em algum grau** que para
eles a cannabis/maconha está
associada a desenvolver
distúrbios psicológicos, como
esquizofrenia.

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente

Fonte: Pesquisa ConclusivaN=131

CONVERSAR SOBRE

MACONHA E A SAÚDE
Já em relação a maconha (cannabis) e à
saúde, percebe-se que a maioria dos
respondentes (78%) discordam que
qualquer uso da cannabis é prejudicial à
saúde. Isso pode ser relacionado ao
aumento considerável do campo medicinal
no cenário brasileiro e mundial, além dos
debates nos meios políticos, que acabaram
por trazer o tema para discussão, inclusive
com consultas públicas.

MACONHA DROGA LEVE OU PESADA?

Ao analisar os resultados da pesquisa foi possível verificar que apesar da maioria deles já
abordam o assunto de uma forma mais natural, não considerando um tabu. Alguns fatos e
mitos se mantiverem , como que "a maconha faz com que a pessoa perca neurônios", onde
apenas 47% discordaram do mito (Link Explicação), e que ela está "associada ao
desenvolvimento de distúrbios psicológicos",  onde 48% dos respondentes discordaram
desse fato (Link Explicação).

Dos respondentes discordam
em algum grau** que para eles
falar sobre cannabis/maconha
é um tabu.

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva
N=131

N=131

Dos respondentes discordam
em algum grau** que para eles
a cannabis/maconha faz com
que a pessoa perca neurônios.

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva
N=131

Dos respondentes discordam
em algum grau** que para
eles qualquer uso da
cannabis/maconha é
prejudicial para saúde.

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva
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Dos respondentes discordam
em algum grau** que para eles
a cannabis/maconha é
considerada uma droga
pesada. Fonte: Pesquisa Conclusiva

N=131

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente

Ao analisar os resultados da pesquisa
questionando se a maconha (cannabis) seria
uma droga pesada ou leve. Apresentou que
80% dos respondentes não a consideram
uma droga pesada.

CONHECIMENTO SOBRE A PLANTA
Devido ao produto ter sido proibido por muito tempo, e no Brasil ainda ser
algo ilegal, alguns estigmas foram criados sobre a maconha (cannabis), muitas
pessoas acabam por considerar verdades, certos mitos e "sensos comuns"
criados sobre a planta e seus usos. Porém com a crescente abordagem do
tema, principalmente pelas empresas que atuam no setor, que utilizam do
ativismo de marca para tentar mudar a opinião dos consumidores sobre o
tema. Já é possível verificar que muitas pessoas já conhecem sobre o tema,
levando em consideração a amostra da pesquisa realizada.

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2012/09/24/maconha-nao-mata-neuronios-conheca-os-mitos-e-verdades-sobre-o-uso-da-maconha.htm#:~:text=A%20maconha%20pode%20alterar%20o%20funcionamento%20dos%20neur%C3%B4nios%2C%20mas%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20capaz%20de%20destru%C3%AD%2Dlos
https://jornal.usp.br/podcast/minuto-saude-mental-7-e-verdade-que-a-maconha-causa-transtornos-mentais/#:~:text=Com%20o%20aumento,como%20a%20esquizofrenia.


44%

64%

DEIXANDO DE SER PORTA DE ENTRADA PARA OUTRAS DROGAS
Muito conhecida por ser a "porta de entrada para outras drogas", esse mito da maconha
(cannabis) já não é tão considerado (Link Explicação), isso para a amostra da pesquisa realizada.
Mostrando que 60% discordam em algum grau** que a cannabis/maconha é a porta de
entrada para outras drogas. Também mostrou que 66% discordam em algum grau** que ao
legalizar o uso da cannabis/maconha irá ocorrer o aumento do uso de outras drogas ilícitas.
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Como falamos anteriormente alguns estigmas criados sobre a maconha
foram questionados durante a pesquisa conclusiva realizada, com isso
podemos observar que para a amostra a grande maioria deles já não
considera muitos desses mitos, como se fossem verdades absolutas, mas
alguns ainda se mantém no estigma das pessoas.

ESTIGMAS DA MACONHA

Percebe-se assim que para os respondentes,
apenas 44% discordaram que o uso da
cannabis deixaria as pessoas preguiçosas,
o que já foi comprovado em estudos que
não é verdade (Link Explicação).

Dos respondentes discordam
em algum grau** que para eles
a cannabis/maconha deixa sa
pessoas preguiçosas.

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva

N=131

Para os respondentes da pesquisa realizada,
em sua maioria discordam da associação
de qualquer uso da cannabis possuir o
efeito de deixar "drogado". O que pode ser
explicado devido a introdução do mercado
medicinal e entendimento sobre os efeitos
dos diferentes canabinóides. 

Dos respondentes discordam
em algum grau** que para eles
a cannabis/maconha possui o
efeito de deixar "drogado"
independente de seu uso.

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente
Fonte: Pesquisa Conclusiva

60% 66%
Dos respondentes
discordam em algum grau**
que para eles ao legalizar o
uso da cannabis/maconha
irá ocorrer o aumento do
uso de outras drogas ilícitas

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente
Fonte: Pesquisa ConclusivaN=131

N=131

N=131

Dos respondentes discordam
em algum grau** que para eles
a cannabis/maconha deixa as
pessoas preguiçosas.

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente

Fonte: Pesquisa Conclusiva

N=131

**Junção de Discordo Totalmente + Discordo Parcialmente

MUDANÇAS POSITIVAS SOBRE A MACONHA
Ao realizar a pesquisa houve a premissa de que as pessoas ainda tivessem muitos estigmas e
preconceitos sobre a cannabis, porém ao observar os resultados obtidos, com base na amostra
obtida, para esse grupo de pessoas a maconha já não é algo tão místico e enigmático, isso
independente das idades dos respondentes, por mais que em alguns casos apresentem
algumas diferenças, de modo geral, elas não apresentaram muitas diferenças.

Verificando a crescente do mercado mundial da maconha (cannabis), alinhado com o aumento
no número de marcas e produtos derivados da planta, tanto para seus benefícios medicinais e
nutricionais, quanto para o uso adulto (recreativo) e para os diversos usos industriais. Nota-se
um mercado muito promissor, devido às mudanças na percepção sobre o tema e debate
sobre o mesmo, mas também às alterações de leis e/ou regulamentação de produtos que
possibilitaram que os brasileiros pudessem ter acesso a esse mercado. Além da forte presença
do Ativismo de Marca, nas empresas e entidades que atuam com a planta, sempre educando e
instruindo o consumidor.

https://clinicaemunah.com.br/maconha-porta-de-entrada/#:~:text=Entretanto%2C%20n%C3%A3o%20%C3%A9,de%20outras%20drogas.
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/09/02/estigma-de-maconheiro-preguicoso-e-um-mito-aponta-estudo-no-reino-unido.ghtml#:~:text=Pesquisa%20no%20Reino%20Unido%20concluiu%20que%20o%20uso%20da%20subst%C3%A2ncia%20n%C3%A3o%20impacta%20negativamente%20a%20for%C3%A7a%20de%20vontade%20para%20atividades%20cotidianas%20mesmo%20quando%20o%20consumo%20%C3%A9%20rotineiro.
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Alguns relatos de pacientes: As histórias mais inspiradoras de pacientes noticiadas no
Cannabis & Saúde;

Documentário sobre maconha no YouTube do Drauzio Varella, Drauzio Dichava;

Programa da HBO Brasil, do Gregorio Duvivier chamado Greg News sobre maconha;

Documentário produzido pela Netflix, Baseado em Fatos Raciais, sobre a a complexa
relação dos EUA com a maconha;

Curso da Unifesp sobre Cannabis Medicinal, série de 11 vídeos sobre o tema.

Mesmo com todas as barreiras legais e sociais a maconha (cannabis) destaca-se como um
mercado muito promissor em todos os seus diversos usos, com uma projeção de crescimento
mundial estimado de 105 bilhões de dólares até 2026. Com seus insumos sendo explorados há
milhares de anos pela humanidade, ainda temos muita coisas para descobrir sobre a planta,
pois apenas depois muitos anos após sua proibição ela pode ser estudada em larga escala e ser
avaliada como produto e como substância controlada, dessa forma cada dia que passa novas
descobertas científicas são feitas sobre ela.

A legalização e regulamentação já mostrou que através dela é possível reduzir as vendas com o
mercado ilegal, garantindo aos usuários um produto de qualidade e com alto controle, além
de medicamentos a quem precisa. Após os mercados serem legalizados e regulamentados, a
população desses países começou a alterar sua percepção sobre a maconha (cannabis) para
melhor, como ocorreu nos EUA (nos estados legalizados) e no Canadá, por exemplo. Além disso,
esses países começam a se tornar modelos desse mercado e também acabam por influenciar
outros países a seguirem os mesmos caminhos, assim como poderá ocorrer no Brasil, grande
potencial produtor e consumidor, mas isso se todos os desafios levantados forem vencidos, ou
pelo menos os legais.

PARA SE APROFUNDAR

https://www.cannabisesaude.com.br/cannabisesaude-um-ano-pacientes-historias/
https://www.youtube.com/watch?v=ds4p9UDThM4&list=PLLcA2I5B3SENEMDqXgKY6l3LN735rWIaI
https://www.youtube.com/watch?v=j0xmA39kiZ8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=j0xmA39kiZ8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=j0xmA39kiZ8&t=0s
https://www.netflix.com/br/title/80213712
https://www.netflix.com/br/title/80213712
https://www.youtube.com/watch?v=tcjmj0PXHiw&list=PLjmLIhmqbdWl4nprdgCwLI4TIUvoxGQFu
https://www.youtube.com/watch?v=tcjmj0PXHiw&list=PLjmLIhmqbdWl4nprdgCwLI4TIUvoxGQFu

