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O Brasil pode entrar com força no mercado global de cânhamo industrial, 

tornando-se uma das potências mundiais desse agronegócio. O país possui as 

vantagens competitivas para ter sucesso no setor, que ultrapassará os US$ 13 

bilhões nos próximos anos. A entrada do Brasil no mercado de cânhamo depende 

da regulamentação do cannabidiol —   o CBD —   e, portanto, 

da cannabis medicinal. 

Sim, cânhamo é cannabis , mas não é maconha. 

O nome científico de uma das variedades do cânhamo é cannabis ruderalis , 

chamado de hemp, em inglês. Ele detém menos de 0,3% de teor de THC, o 

componente psicoativo da planta que “dá barato”. Ou seja, é possível plantar e 

colher cânhamo e utilizá-lo, em dezenas de aplicações industriais e produtos de 

consumo, sem produzir a maconha. A agroindústria do cânhamo passa também 

pela exploração comercial do CBD livre. Um dos negócios mais promissores para 



                                                                                                              
________________________________________________________________ 

  
 

2 

o cânhamo é a extração do cannabidiol para diversos usos, inclusive o medicinal e 

o farmacêutico. 

O cannabidiol possui propriedades clínicas comprovadas para o tratamento de 

epilepsia infantil refratária. Não apresenta riscos conhecidos para a saúde e é 

considerado substância segura para o consumo humano por várias agências 

reguladoras ao redor do mundo. Mas o uso do CBD livre é o maior desafio e a 

grande oportunidade para o cânhamo no Brasil. A regulamentação do cannabidiol 

é o nó górdio que precisa ser desatado para o plantio do cânhamo industrial. 

O CBD não causa intoxicação, mas é classificado como C1 —   substância de 

controle especial —   pela Anvisa, o que impede o cultivo legal do cânhamo no 

Brasil. A Diretoria Colegiada da Anvisa detém o poder de tirar o cannabidiol da 

lista de substâncias controladas no Brasil e abriria, assim, o caminho para que o 

Ministério da Justiça e o Ministério da Agricultara pudessem legalizar e 

regulamentar o plantio do cânhamo industrial no país. 

A discussão acerca do cânhamo industrial está de novo na ordem do dia no Brasil, 

por conta da cannabis medicinal e da proposta de regulamentação para o plantio 

dela. A Anvisa abriu, em 21 de junho último, duas Consultas Públicas sobre o 

tema: a CP 654/2019, que propõe simplificar o registro de medicamentos à base 

de canabinóides; e a CP 655/2019, que propõe regulamentar o plantio 

da cannabis medicinal no Brasil. 

No último dia 9 de julho, o Congresso Nacional realizou sessões especiais para 

discutir o tema, com foco no debate sobre as Consultas Públicas da Anvisa. Foram 

ouvidas as organizações de pacientes que fazem uso medicinal da planta, o 
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presidente da Anvisa, William Dib, advogados, médicos, especialistas e estudiosos 

da planta, ativistas a favor e contra a liberação da cannabis além, claro, de 

deputados e senadores de todos os matizes. 

O que se ouviu em muitas falas foram pregações messiânicas sobre 

acannabis medicinal. Os debates serviram mais para marcar posições políticas, 

tanto de quem é a favor como dos que são contra a “liberação da maconha”. Ficou 

patente a falta de diálogo entre os grupos em desalinho. E no meio disto tudo, 

desta conturbada infrutífera gritaria, perde-se de vista o desatar regulatório 

simples do nó do CBD livre e diminui-se a capacidade de o Brasil explorar o 

potencial do agronegócio do cânhamo. 

A discussão sobre o cânhamo industrial precisa amadurecer rapidamente no 

Brasil, sob o risco de o país ser ultrapassado por dezenas de concorrentes. O fim 

da proibição do CBD e a regulamentação do plantio do cânhamo industrial já 

ocorreram no Canadá, nos EUA, na Europa, em Israel e em países vizinhos do 

Brasil como Argentina, Chile e Colômbia. 

O potencial de riqueza do cânhamo industrial, tanto para a saúde pública do país 

quanto  para a economia brasileira, não pode ficar soterrado pelo vertiginoso grau 

de tensão que existe na discussão da cannabis medicinal. A China é o maior 

produtor mundial de cânhamo industrial e será uma das grandes beneficiárias da 

explosão da demanda por produtos derivados dele, principalmente o CBD. 

A busca de uma solução de compromisso sobre as opções de regulamentação do 

cânhamo no Brasil deveria contemplar os interesses do agronegócio. Ou irá o 
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Brasil perder mais este bonde econômico histórico? Por que não buscar a inserção 

competitiva do cânhamo brasileiro na economia mundial? 

A Anvisa e o Congresso Nacional devem deixar a gritaria do lado de fora do 

debate para ouvir as discussões com bom senso sobre a saúde pública e a 

economia do país. A Anvisa tem a caneta na mão para retirar o CBD da lista de 

substâncias controladas. 

O Poder Executivo pode e deve intervir para desatar o nó regulatório que retarda 

a exploração do cânhamo no país. O governo federal pode atuar de maneira 

responsável, levando em conta os benefícios do CBD livre para a saúde da 

população brasileira e o potencial econômico do cânhamo industrial para o 

agronegócio do Brasil. Sem berros e com mais educação. 

  José Bacellar é presidente e diretor-executivo  da Verdemed 
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