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RESUMO 

 

Dois séculos após a primeira proibição oficial do uso e comercialização da maconha no Brasil, 

e três séculos após a primeira tentativa de exploração da Cannabis pela coroa portuguesa em 

solo nacional, este trabalho busca explorar as especificidades presentes nesse processo 

proibitivo, a complexidade da maconha e do cânhamo - plantas da família Cannabis -, e a 

diversificação produtiva possível. Com tal explicitação, neste trabalho propõe-se a analisar as 

possibilidades da exploração econômica desta planta como uma alternativa de desenvolvimento 

econômico, considerando os preceitos da abordagem teórica de desenvolvimento regional de 

François Perroux e Albert Hirschman. Para tal, realizou-se uma pesquisa documental e 

bibliográfica, e também um estudo de caso de legalização no estado do Colorado, além de um 

panorama da produção internacional de Cannabis. Quanto aos principais resultados, verificou-

se que a exploração da Cannabis em suas complexidades é capaz de gerar impactos 

socioeconômicos significativos.      

Palavras-chave: Cannabis, Cânhamo, Legalização da Maconha, Desenvolvimento Econômico. 
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ABSTRACT 

 

Two centuries after the first official ban on the use and marketing of marijuana in Brazil, and 

three centuries after the first attempt to exploit cannabis by the Portuguese crown on national 

soil, this paper seeks to explore the specifics of this prohibitive process, the complexity of 

marijuana and hemp - plants of the Cannabis family - and possible productive diversification. 

With this explanation, this paper proposes to analyze the possibilities of economic exploitation 

of this plant as an alternative of economic development, considering the precepts of the 

theoretical approach of regional development of François Perroux and Albert Hirschman. To 

this end, a documentary and bibliographic research was carried out, as well as a case study of 

legalization in the state of Colorado, as well as an overview of international Cannabis 

production. As for the main results, it was found that the exploitation of cannabis in its 

complexities is capable of generating significant socioeconomic impacts. 

Keywords:  Cannabis, Hemp, Marijuana Legalization, Economic Development. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Maconha, chá, erva, flor, liamba, ganja, boldo, entre outras dezenas de termos 

encontrados pelos estados brasileiros, são associados à planta com o nome científico de 

Cannabis, que se divide em três espécies: Cannabis Indica, Cannabis Ruderalis, e a mais 

comum, Cannabis Sativa. A espécie Cannabis Sativa é originária da Ásia Central, se 

espalhando para o Oeste Asiático por rotas comerciais e deixando rastros arqueológicos pelos 

lugares onde passou, como o Oriente Médio e o Mediterrâneo, espalhando-se posteriormente 

para a Europa e África. Há registros históricos que vinculam o uso da planta pelo homem há 

pelo menos 10.000 anos, além de evidências, como fibras e cordas (derivadas da Cannabis) 

encontradas na China (4000 a.C.) e no Turquestão (3000 a.C.) (SANTOS, 2016 apud 

SCHULTES e HOFMANN, 1992).  

As características distintas do uso da maconha também aparecem historicamente em sua 

relação com o homem. Quando ela chega ao Brasil, por exemplo, essas particularidades 

aparecem de maneiras distintas: seja na forma de cordas e velas dos colonizadores portugueses 

 obtidas pelas fibras de cânhamo (como é chamada a extração da Cannabis para fins não ־

psicotrópicos) - seja pelo uso social1 e espiritual associado aos negros africanos escravizados 

no Brasil (CARLINI, 2006). 

Dado que seu uso é milenar entre os humanos, a exploração econômica da maconha, 

gerou impactos significativos em termos econômicos e sociais, o que foi esquecido ao longo 

dos anos, por conta de um histórico proibicionista recente, que não permite que os mercados 

sejam explorados em solo nacional, restringindo o acesso às informações das potencialidades 

da planta. 

Com cerca de 192 milhões de indivíduos, segundo o World Drug Report (2018), que 

fazem apenas o uso social da Cannabis ־desconsiderando os usos medicinais e industriais de 

produtos derivados da planta־  diversos países estudam maneiras de regularização do mercado 

canábico, além de já existirem economias que desfrutam do impacto econômico bilionário 

derivado da regularização da indústria canábica2. Além do uso social, a Cannabis ainda está 

presente na produção manufatureira desde suas primeiras evidências; atualmente, registram-se 

 
1 Entende-se nesse trabalho, o uso social na mesma definição da termologia “uso recreativo” comumente falada. 

O mesmo que uso que não para fins espirituais, medicinais e/ou da produção industrial. 
2 MENDES, J.  A indústria da maconha vai movimentar US$ 194 bilhões até 2026. Em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/05/17/internas_economia,1054471/industria-da-maconha-

vai-movimentar-us-194-bilhoes.shtml >. Acesso em: 17 de junho de 2019 
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cerca de 25.000 usos conhecidos da planta, em produção que ainda avança com os 

desenvolvimentos tecnológicos.    

Como exemplo dos mercados existentes que apresentam ganhos econômicos da 

indústria canábica, tem-se o estado do Colorado, nos Estados Unidos da América (EUA), 

pioneiro na regulamentação do consumo, venda e produção de maconha, e que tem tal atividade 

regulamentada desde 2014, além de já apresentar numerosos ganhos econômicos, e uma 

redução significativa nos custos do estado relacionados com a “guerra às drogas” 

(MARCOMINI, 2015). De acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Receita 

do Colorado, os ganhos com a venda no varejo de maconha medicinal obtidos entre janeiro de 

2014 e janeiro de 2019 somaram US$6,426,409,503 (R$25.241.008.604,93). Já, em 2016, as 

receitas das vendas de maconha no Colorado foram de US$1,307,203,473 

(R$5.082.014.941,82), esse valor equivale a 5,68% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade 

São Paulo -cidade de maior PIB no Brasil- no mesmo ano, e que segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), possui população em número mais que dobrado em 

comparação a população do estado americano.  

Já, em termos de arrecadações com taxas e impostos do mercado canábico no mesmo 

período (2014-2019), estas somaram US$993,170,982 (R$3.902.566.056,67), sendo, em 2015, 

a segunda maior fonte de arrecadação somadas receitas e taxações no Colorado (LIGHT et al, 

2016; COLORADO DEPARTAMENT OF REVENUE, 2019). Ressalta-se que esses dados 

mostram apenas ma parcela da exploração produtiva possível sobre a Cannabis, uma vez que 

tais dados não levam em consideração os mercados derivados da planta, como o mercado de 

cosméticos, por exemplo, que vem crescendo ao longo dos anos, além de seus outros potenciais 

que se confirmam conforme crescem as pesquisas sobre a Cannabis e seus potenciais industriais 

e farmacêuticos; como na produção de plástico, papel e tecido, e no tratamento de doenças 

como epilepsia, glaucoma, esclerose múltipla (ANDRADE, 2018). 

Ainda que em números menos expressivos, a produção industrial de fato da Cannabis é 

promissora, no sentido que já se espera que este mercado ־já milionário־  se torne bilionário até 

2020, puxado principalmente pela China, que detêm hoje o título de maior exportadora de 

produtos derivados da Cannabis, além dos EUA, um dos maiores importadores, e que desde 

2018 possui legislação federal para o cultivo e produção de Cannabis industrial (cânhamo). 

Outro importante país neste quesito é o Canadá, que além de ser o único país do G73 com a 

 
3 Trata-se do grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, 

França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a União Europeia também esteja inserida. 
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legalização do uso social, medicinal e industrial da Cannabis, também é um dos principais 

produtores de sementes de cânhamo, que como será abordado neste trabalho, está dentre as 

ramificações de mercado possíveis, principalmente na indústria alimentícia.  

De acordo com os dados obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018), a economia brasileira passou por constante recessão entre os anos de 2014 e 

2016, não se recuperando por completo nos anos seguintes, configurando uma crise econômica 

no país. Sendo assim, esse trabalho busca analisar uma possível alternativa para o 

desenvolvimento nacional, até em momentos de recessão econômica, a partir da ideia de uma 

maior diversificação produtiva, e uma nova cadeia de indústrias baseadas essencialmente em 

uma planta, a Cannabis Sativa.  

 Apresentado o uso histórico da planta e de seu posterior proibicionismo, o trabalho 

busca contextualizar o leitor de que forma a maconha foi explorada ao longo dos anos e qual 

foi a propagação que se teve em relação aos preconceitos presentes na discussão sobre a 

legalização da planta; o que, consequentemente, gera desinformação coletiva e prejudicial ao 

debate, além de suas consequências sociais que serão abordadas por meio da análise dos dados 

carcerários. Com isso, busca-se, posteriormente, analisar de forma científica, as propriedades 

industriais da Cannabis e os impactos econômicos já existentes em economias estrangeiras que 

se propuseram a debater sobre formas de regulamentação desse mercado.  

Assim, pretende-se analisar os mercados de uso social ativos, e os mercados paralelos 

derivados da Cannabis Sativa, mais especificamente, em relação aos impactos observados no 

estado do Colorado, nos EUA, além de um panorama sobre a produção internacional do 

cânhamo como forma de embasamento para a alternativa de atividade econômica que poderia 

ser explorada no Brasil, que hoje, possui uma legislação de combate às drogas; mas que, desde 

2014, permite o uso medicinal da Cannabis Sativa às famílias que obtiverem a liberação da 

Associação Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), comum nos casos de doenças como 

esclerose múltipla e Alzheimer.  

Assim, a importância dessa monografia se baseia na formulação teórica e empírica que 

será apresentada. No que tange aos aspectos teóricos, especificamente, utilizou-se dos estudos 

de François Perroux, responsável pela Teoria dos Polos de Crescimento, que enfatiza a 

importância das instituições para o desenvolvimento das chamadas “indústrias motrizes”. De 

acordo com Perroux (1967), estas instituições desempenham o papel de conscientização da 

população para a importância do polo, e ainda ressalta essa relação ainda mais forte nos países 

subdesenvolvidos, onde a falta de informação por boa parte da população, pode prejudicar o 
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desenvolvimento dos polos de crescimento. Outro ponto de abordagem está no 

“desenvolvimento desequilibrado” de Albert Hirschman com base na ideia do surgimento de 

“indústrias satélites” que será defendida na comparação com a indústria canábica.  

Desta maneira, a questão colocada é se a legalização da Cannabis no Brasil poderia 

gerar impactos socioeconômicos significativos, tanto pelas particularidades da planta, quanto 

pelas questões que torneiam sua proibição. O trabalho baseia-se na expansiva diversificação 

produtiva e seus benefícios terapêuticos e busca identificar analisar as características da 

crescente população carcerária relacionada ao tráfico e a ignorância que cresce no debate que 

sustenta o discurso proibitivo. A hipótese proposta por esse trabalho foi de que a legalização e 

regulamentação da indústria canábica no Brasil pode gerar impactos socioeconômicos 

positivos, dadas as mudanças potenciais na produção e economia de custos com segurança 

pública que poderiam ser geradas e seus respectivos efeitos, sustentado pelos conceitos de 

desenvolvimento regional apresentados por Perroux e Hirschman. 

Portanto o principal objetivo deste trabalho foi analisar as características da indústria 

canábica presente na história e os impactos socioeconômicos nas economias contemporâneas 

enfatizando um sistema de regulamentação do mercado canábico, como alternativa de 

desenvolvimento econômico nacional. Entre os objetivos específicos, o discorrerá sobre as 

particularidades no processo de proibição da maconha, e sua influência no debate sobre a 

legalização. Posteriormente analisará o caso do estado do Colorado, nos EUA, além da 

compreensão das dimensões do mercado industrial internacional da Cannabis. Por fim, o 

trabalho busca realizar uma comparação de uma possível indústria canábica brasileira, e os 

conceitos de “indústria motriz” e “indústria satélite” apresentados por François Perroux e Albert 

Hirschman. 

Portanto, a estrutura do trabalho é composta por 4 capítulos, sendo o primeiro uma 

contextualização do leitor à relevância histórica do tema, além de buscar identificar as 

particularidades presentes no processo proibicionista, e de que forma tais particularidades 

afetam a percepção da população no debate sobre a Cannabis. Feito isso, o primeiro capítulo 

ainda explora as consequências desse processo proibitivo antes mencionado, tanto no que se 

refere aos custos econômicos que tal proibição gera, quanto dos custos sociais gerados pela 

repressão e combate da chamada “guerra às drogas”. Buscando trazer o leitor ao debate 

científico o segundo capítulo traz algumas das principais pautas da discussão proibitiva da 

Cannabis no que diz respeito ao seu uso social, dessa forma, são apresentadas as considerações 

de cientistas e pesquisadores da área suas percepções sobre os verdadeiros males que o consumo 
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social da Cannabis pode causar, além de uma análise histórica dos “mitos” que foram criados 

para credibilizar os discursos favoráveis à proibição. Após a abordagem sobre alguns dos 

assuntos mais comuns quando se trata de maconha no Brasil, o terceiro capítulo traz uma análise 

de um cenário contemporâneo dos países que optaram por explorar e regulamentar o mercado 

canábico, mostrando os ganhos que já são vistos em lugares como o estado do Colorado, nos 

EUA, e o mercado internacional de exploração industrial que cresce nos últimos anos após um 

longo período de proibição. O último capítulo, portanto, busca demonstrar de que maneira a 

exploração e regulamentação da indústria canábica poderia ser um propulsor do 

desenvolvimento econômico nos preceitos das teorias de desenvolvimento regional elaboradas 

por François Perroux e Albert Hirschman, além de uma análise comparativa das indústrias 

mencionadas nas teorias de ambos os autores, e a indústria canábica que está será abordada ao 

longo do trabalho.   

Em toda a análise histórica apresentada no trabalho foi empregada a metodologia de 

pesquisa bibliográfica com a utilização de material já elaborado, em geral, derivando-se de 

artigos, livros e dissertações. Partindo dos materiais citados, além da consulta de monografias, 

notícias e material audiovisual, este trabalho propõe a reflexão sobre as causalidades dos temas 

abordados, a partir de uma pesquisa exploratória.  

 A ilegalidade ainda é uma barreira para a construção de conhecimento acerca do tema, 

não permitindo projeções para a exploração do mercado canábico no Brasil, necessitando de 

dados internacionais e de registros históricos da passagem da Cannabis quando não era ilegal 

no país, de forma a garantir uma abordagem mais ampla das potencialidades econômica e 

industrial da planta. No entanto, com dados governamentais de países onde a Cannabis é 

atualmente legalizada (para fins sociais, medicinais e/ou industriais) e livros referenciados 

sobre o tema, foi possível traçar um panorama atual sobre a planta.   

 Pela insuficiência de material já elaborado, a abordagem empírica presente no trabalho 

foi descrita a partir dos preceitos de pesquisa exploratória, utilizando-se de método dedutivo 

para a comparação da indústria canábica e os conceitos de indústrias presentes na literatura 

sobre economia regional e urbana. Destaca-se que ainda que o presente trabalho tenha sido 

desenvolvido com a dificuldade de obtenção de dados, o material utilizado contribui para a 

reflexão e confiabilidade da proposta aqui descrita. Então, para o atendimento dos objetivos 

desta pesquisa utilizou-se de dados econômicos e teorias de economia regional por meio de 

uma pesquisa exploratória.  
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Assim, inicialmente, por meio de pesquisa analítica a respeito da história de utilização 

e proibição da Cannabis, buscou-se apresentar de forma científica a temática ao leitor, 

utilizando-se de uma revisão de literatura a partir de dissertações, leis, e uma coletânea de 

trabalhos científicos, para exemplificar em que eram baseados os contrapontos de utilização e 

exploração econômica da planta. Além disso, os dados históricos dos usos e comercialização 

dos produtos advindo da Cannabis permitiram sintetizar a diversificação produtiva com a 

utilização da planta, que posteriormente, fundamentou a associação feita entre a indústria 

canábica e as indústrias motrizes apresentadas no embasamento teórico.  

Dada a contextualização histórica, este trabalho também se propôs a trazer uma análise 

específica dos ganhos contemporâneos advindos da indústria canábica no estado do Colorado, 

por meio da verificação de ganhos tributários e comerciais reais, e o impacto econômico, de 

uma forma geral, mediante a política de legalização da maconha no referido estado. Com a 

análise dos dados de ganhos socioeconômicos no Colorado, buscou-se pontuar os possíveis 

impactos com a implementação desse mercado no Brasil. 
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CAPÍTULO 1- DO USO MILENAR À PROIBIÇÃO 

 

1.1- Contexto Histórico da Cannabis no Brasil   

 

É necessário, inicialmente, um contexto histórico da maconha no Brasil para que o leitor 

entenda à que está submetida a discussão a respeito da legalização da Cannabis, seja a maconha 

(que é a extração da Cannabis para fins psicotrópicos e terapêuticos) ou o cânhamo (que 

representa a extração da Cannabis para fins industriais; e posteriormente, a discussão no âmbito 

econômico que cresce conforme os preconceitos históricos são quebrados. 

A história da maconha no Brasil está diretamente relacionada com o próprio 

descobrimento das terras brasileiras pelos portugueses, isso porque, “seu cultivo e uso são 

milenares; mas sua proibição, recente” (SAAD, 2013, p. 2). Seu uso milenar está diretamente 

relacionado com o fato de ser uma planta com diversos componentes e que podem ser utilizados 

de formas distintas, como foi apontado por  Saad (2013, p. 2), nada era desperdiçado, “o óleo 

extraído das sementes, a fibra oriunda dos talos e a psicoatividade encontrada nas flores foram 

elementos aproveitados por numerosas sociedades ao longo dos anos”; do óleo das sementes se 

produz cosméticos e combustível, além da semente ser altamente nutritiva; das fibras da planta 

é possível produzir produtos têxteis e papel; e, dos principais canabinóides4 - 

tetrahidrocanabinol (THC) e cannabidiol (CBD) - se produz cosméticos e medicamentos, entre 

outros5. 

Antes das campanhas proibitivas, no final do século XVIII e início do século XIX, a 

exploração colonial via no cânhamo uma maneira de diversificar sua agricultura, como forma 

de lutar pela sobrevivência de seu império colonial. A coroa portuguesa buscou iniciar o cultivo 

do cânhamo por diversos territórios brasileiros durante esse período, que inicialmente não 

foram eficientes em espaços como Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; neste 

último, instalou-se em 1783 a Real Feitoria do Linho Cânhamo, em 1791, a feitoria contava 

com mais de 1.300 escravos como força de trabalho, ilustrando a dimensão de tal produção 

(SAAD, 2013; DA ROSA, 2018).  

 
4Compostos químicos derivados da maconha, ver mais em: LESSA, M. A.; CAVALCANTI, I. L.; FIGUEIREDO, 

N. V. Derivados canabinóides e o tratamento farmacológico da dor. Rev. dor, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 47-51, 

mar.  2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-

00132016000100047&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 14 de junho, 2019. 
5 Disponível em: <https://www.growroom.net/board/topic/12277-a-maconha-e-seu-enorme-poder-industrial/> 

Acesso em 13 de junho, 2019.  
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Ressalta-se que, a proibição e a corrida contra as drogas, e consequentemente, o 

preconceito que permeia essa proibição, se dá, essencialmente, pela relação da Cannabis com 

os negros escravizados, pois, segundo Carlini (2006), as embarcações colonizadoras se 

utilizavam das fibras extraídas da maconha para a confecção das velas e cordame das 

embarcações, e o uso da flor ־como fumo־ era associada aos negros escravos. Sendo assim, é 

possível observar que o preconceito a respeito da planta é fortemente relacionado ao racial e foi 

se desenvolvendo com o decorrer do tempo, até a implementação das políticas antidrogas - 

como a Lei de Posturas, implementada em 1830 no Rio de Janeiro - que perduram até os dias 

de hoje na sociedade brasileira, como a Lei de Tóxicos que trata tanto de usuários, quanto de 

traficantes de maneira punitiva (BRASIL, 2006).  

Além disso, o uso social da maconha é inicialmente associado aos negros escravizados 

e posteriormente aos índios brasileiros, portanto, é possível observar que seu uso é diretamente 

relacionado às populações socioeconômicas menos favorecidas (CARLINI, 2006). Porém, é 

somente em 1830 que surge a primeira proibição oficial da maconha no Brasil, a Lei de Posturas 

da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que proibia a venda e o uso do então chamado “pito 

do pango”6, acarretando multa para o vendedor, e prisão aos escravos e outros usuários.  

Saad (2013, p. 3) ainda argumenta que o ditado popular da época, “maconha em pito 

faz negro sem vergonha”, deixa explícito uma postura de repressão do consumo da maconha e 

controle da população afrodescendente, dado o contexto histórico de escravidão. Mais de cem 

anos depois, em 1932, ocorre o que seria a primeira postura proibitiva de caráter nacional, onde 

a Cannabis é inclusa na lista de substâncias proscritas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

Nesse contexto, têm-se a importância de José Dória que foi responsável pela primeira 

análise da maconha na perspectiva médica em solo nacional. Segundo Souza (2012, p.18), 

Dória deu “...o primeiro passo para transformar os usos da planta num problema social (...) e 

formulou suas teses contra a maconha nas duas primeiras décadas do século passado, um 

contexto bem específico e conflituoso de reestruturação da sociedade local e nacional”. Os 

estudos científicos publicados na época eram de cunho eugênico7, que deixava claro a ideologia 

racista que permeava em seus resultados. Segundo Dória,  

 

 
6 Expressão de origem africana para denominar a maconha, assim como: Liamba e diamba, ambas expressões 

comuns no Norte e Nordeste brasileiro. 
7 Francis Galton, criador do termo “eugenia”, o define como “o estudo dos agentes sob o controle social que podem 

melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente”. Um exemplo é a 

eugenia nazista, presente na 2ª Guerra Mundial. 
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a raça preta, selvagem e ignorante, resistente, mas intemperante, se em 

determinadas circunstâncias prestou grandes serviços aos brancos, seus 

irmãos mais adiantados em civilização, dando-lhes, pelo seu trabalho corporal, 

fortuna e comodidades, estragando o robusto organismo no vício de fumar a 

erva maravilhosa, que, nos êxtases fantásticos, lhe faria rever talvez as areias 

ardentes e os desertos sem fim de sua adorada pátria, inoculou também o mal 

nos que a afastaram da terra querida, lhe roubaram a liberdade preciosa, e lhe 

sugaram a seiva reconstrutiva (DÓRIA, 1958, p.11)8. 

 

Ainda que, segundo Robinson (1999), os registros apontem para o uso medicinal e 

industrial da Cannabis como algo milenar, como o fato de que uma das mais antigas relíquias 

arqueológicas canábicas é um fragmento de tecido de cânhamo encontrado em Çatal Hüyük, na 

Turquia, e datado de 8000 a.C. Após as proibições se espalharem pelo mundo, no século XIX, 

o primeiro país a não só descriminalizar, mas legalizar a produção, venda e uso social da 

maconha foi o Uruguai, em 2013. Posteriormente, os Estados Unidos - que possui autonomia 

da legislação para cada estado - legaliza o uso social nos estados do Colorado e de Washington.  

Já no cenário brasileiro, pela forma que se dá a política proibitiva da maconha no Brasil 

teve suas consequências até os dias atuais, que se refletem pelos números do sistema carcerário 

e o perfil dos indivíduos autuados na Lei de Políticas de Drogas do Brasil (2006), além dos 

custos monetários desse encarceramento como será tratado nas seções seguintes.  

 

1.2 Situação Carcerária Atual e o Combate às Drogas no Brasil 

  

Regido pela Lei de Políticas de Drogas do Brasil (2006), o cenário brasileiro de 

repressão às drogas se difere muito da realidade dos países com uma legislação pautada na 

discussão medicinal e industrial da Cannabis e não como uma questão de segurança pública. 

Isto porque, enquanto se observa uma redução das detenções relacionadas à maconha nos países 

onde a descriminalização já se consolidou9; no Brasil, de acordo com o Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias ־INFOPEN (2017)־, a população carcerária brasileira cresce 

desde 1990, conjuntamente com o crescimento do número de presos por algum vínculo às 

drogas. Os dados do INFOPEN (2017) ainda mostram que 28,5% da população carcerária 

masculina é associada ao tráfico de drogas, conforme Tabela 1.  

 

 
8 Digitalização da parte final de seu comunicado durante o II Congresso Científico Pan-americano (Washington, 

1915). Disponível em: Serviço Nacional de Educação Sanitária, Ministério da Saúde. Maconha: Coletânea de 

trabalhos brasileiros. Rio de Janeiro, 1958. 
9 É o caso do Uruguai, além de alguns estados dos Estados Unidos, como é o caso do Colorado. 
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Tabela 1 – População carcerária associada ao tráfico.  

 Homens(H) Mulheres(M) Total %(H) 

Quantidade de crimes tentados/ 

consumados 

493.659 26.592 520.251 94,88% 

Grupo: Drogas (Lei 6.368/76 e Lei 

11.343/06) 

140.798 15.951 156.749 89,82% 

Tráfico de drogas (Art. 12 da Lei 

6.368/76 e Art. 33 da Lei 11.343/06) 

122.074 14.075 136.149 89,66% 

Associação para o tráfico (Art. 14 da 

Lei 6.368/76 e Art. 35 da Lei 

11.343/06) 

14.032 1.680 15.712 89,30% 

Tráfico Internacional de drogas (Art. 

18 da Lei 6.368/76 e Art. 33 e 40, 

inciso da Lei 11.343/06) 

4.692 196 4.888 95,99% 

Fonte: Adaptado de Infopen (2017). 

 

As porcentagens descritas na Tabela 1 mostram a superioridade masculina (89,82%) 

em termos carcerários sob os artigos das leis sobre drogas. Porém, observa-se também a partir 

dos dados da Tabela 1, que no caso das mulheres, dentre o total dos crimes 

tentados/consumados (26.592) a maioria foi detida dentro do “Grupo: Drogas”, sendo o tipo 

penal que mais condena a população carcerária feminina, com cerca de 60% das mulheres 

detidas; no caso dos homens, as leis sobre drogas estão no segundo maior tipo penal das 

condenações. Além disso, a partir dos dados disponibilizados pelo Infopen (2017) é possível 

identificar que o perfil comum que se observa nas penitenciárias da grande maioria dos estados 

brasileiros é de jovens de 18-24 anos com etnia/cor preta ou parda; ou seja, um encarceramento 

em massa de jovens negros no Brasil que contraria a expectativa depositada na lei atual de 

combate às drogas. Machado (2010, p.1107) diz que: “por trás do discurso da segurança pública 

e do combate à criminalidade, a Nova Lei de Drogas, contribuiu, e muito, para aumentar a 

seletividade penal e para fomentar a atuação repressiva do Estado no ‘combate ao tráfico’”. 

Destaca-se que a nova Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) buscava resolver um problema 

recorrente das apreensões policiais dessas substâncias: a diferenciação entre o usuário e o 

traficante, alterando a possibilidade de o usuário ser preso em flagrante e alterando a pena para 

a prestação de serviços à comunidade ou a participação em cursos e programas educativos; 

enquanto que, a punição para os indivíduos autuados por tráfico tornou-se mais severa. Porém, 
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com o uso de drogas ilícitas ainda sendo crime, mesmo com a despenalização apresentada, a lei 

dispõe de brechas por não definir, descritivamente, as diferenças entre usuários e traficantes. 

Isso é observado, por exemplo, pelo fato que de que a nova lei também considera traficante 

todo aquele que guardar ou fornecer gratuitamente alguma droga ilícita ainda que não haja 

relação comercial ilícita, sendo assim, o critério de diferenciação entre o traficante e o usuário 

diz respeito à natureza e quantidade de droga apreendida, além do contexto da apreensão e do 

indivíduo abordado dado à sua conduta e seus antecedentes criminais. 

Figueiredo (2019) argumenta que dessa maneira, a seletividade punitiva fica evidente 

no sistema carcerário brasileiro, uma vez que, o próprio Judiciário faz a análise, caso a caso, 

para diferir usuários de traficantes, sem algumas premissas facilitadoras dessa definição, como 

uma quantidade máxima de substância apreendida (tal como é feito em alguns países). Então, 

acerca do racismo sendo uma das principais variáveis na seletividade penal, Pimenta (2016) 

argumenta que:  

A posição do racismo como elemento fundante do sistema penal brasileiro 

deve ser compreendida a partir do olhar materialista e histórico, entendendo-

o como base ideológica e como fundamento das práticas empreendidas no 

âmbito da formação e reprodução das forças produtivas no país, que datam do 

período colonial e se projetam, com transformações e permanências, até os 

dias atuais (PIMENTA, 2016, p.83).  

 

Ou seja, partindo desse argumento e analisando os dados do INFOPEN sobre o perfil 

da população prisional em termos de idade e etnia/cor, o encarceramento em massa de jovens 

negros é mascarado pela falta de objetividade que a própria lei contém, dando legitimidade ao 

racismo disfarçado que se encontra nas abordagens policiais, que na prática, são os que 

distinguem o usuário do traficante.  

Shalom (2014), baseando-se no levantamento do Instituto Sou da Paz, com dados do 

Departamento de Inquéritos Policiais e Corregedoria da Polícia Judiciária e do Núcleo de 

Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), observou que cerca de 68% dos 

encarcerados por tráfico de maconha no Brasil foram flagrados em posse de menos de 100 

gramas da Cannabis, sendo 14% destes com a quantidade inferior a 10 gramas. Esses dados 

evidenciam que o investimento que se tem no combate ao tráfico, além de gerar custos sociais 

ainda maiores, mostra que esse combate é, na sua grande parte, em vão, uma vez que o “cerne” 

do problema não é atingido, tal como o crime organizado.  
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1.3 Custos da Guerra às Drogas  

 

Além dos custos sociais que a proibição traz ao cenário brasileiro, ainda se pode 

observar tais prejuízos pelo âmbito econômico, dado os custos que se tem com o sistema 

prisional e a manutenção da força policial. A partir de dados de 2014, do sistema prisional, uma 

pesquisa foi realizada pela Câmara dos Deputados com o intuito de analisar o impacto 

econômico de uma possível legalização da Cannabis no Brasil. 

Neste estudo da Câmara dos Deputados, entre os tópicos apresentados, os custos 

advindos da proibição da maconha foram estimados de acordo com os dados da população 

carcerária e seus respectivos custos. Os dados disponibilizados não possibilitam a diferenciação 

entre os presos exclusivamente pelo tráfico de maconha, visto que em muitos casos o traficante 

de maconha também trafica outras drogas, além disso, a população carcerária condenada por 

tráfico pode incluir alguns usuários pelos fatos discutidos anteriormente. Portanto, o estudo da 

Câmara considerou que 30% dos detidos por tráfico de drogas seriam por relação com a 

maconha (o que representou 7,5% do número total de presos), e para se determinar os custos, 

levou-se em consideração que o custo mensal médio por preso foi de R$1.824,44 a valores de 

2014. Então, com base nessas informações, foi possível apresentar na Tabela 2, o gasto com o 

sistema prisional no Brasil, referentes a dados de 2014. 

 

Tabela 2 – Gastos com o sistema prisional – Brasil, 2014. 

Número total de presos 607.373 100% 

Número de presos por porte e tráfico de 

entorpecentes. 
151.843 24,99% 

Número de presos por porte e tráfico de 

maconha 
45.553 7,5% 

Gasto prisional médio anual  
R$ 13,3 bilhões 

 

100% 

Gasto prisional com porte e tráfico de 

entorpecentes* 

R$ 3,32 bilhões 24,99% 

Gasto prisional com porte e tráfico de 

maconha 

R$ 997,3 milhões 7,4% 

Impacto da legalização da maconha sobre 

os gastos com o sistema prisional 

resultante 

R$ 997,3 milhões 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações da Consultoria Legislativa, 2016. 
Nota: (*) Baseando no custo médio mensal do preso de R$ 1.824,44 (SILVA; LIMA; TEIXEIRA, 2016). 
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Portanto, a consideração da Câmara de que 30% da população carcerária teria 

associação ao porte e tráfico de maconha, renderia um impacto – em um cenário de legalização 

da maconha - da redução de 7,4% dos gastos prisionais, o que por sua vez, já renderiam um 

retorno quase bilionário aos cofres públicos, permitindo um investimento maior em segurança 

pública, e de ressocialização dessa parcela da população carcerária à sociedade. 

Ressalta-se que com a falta de objetividade na distinção entre usuário e traficante e o 

aumento das penas para os indivíduos autuados por tráfico de drogas, a população carcerária 

tende a crescer, o que pode gerar gastos ainda maiores para o sistema prisional. Este impacto, 

quase que bilionário, poderia ser reduzido ou até eliminado com a legalização da maconha, pois 

permitiria reduções de custos carcerários.  
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CAPÍTULO 2- MITOS E FATOS SOBRE O USO SOCIAL DA CANNABIS 

 

Embora este trabalho busque apresentar aos leitores os mercados possíveis com a 

exploração industrial da Cannabis, é importante discutir sobre o uso social da planta, visto que 

este é o principal “motor econômico” do setor canábico nos países e estados que possuem a 

legalização da maconha em sua legislação, que poderá ser observado quando da análise 

empírica dos casos, dados os ganhos de venda e tributação. Sendo assim, é necessário apresentar 

o debate acerca do uso social da planta e seus possíveis malefícios e benefícios, que de modo 

geral, acabam sendo o maior debate com a presença de fatos e mitos, traduzindo um pensamento 

de refutação também aos mercados paralelos da Cannabis.  

Portanto, nesse capítulo abordou-se as problemáticas que envolvem o uso da maconha 

por menores de idade, além de seu possível vínculo ao uso de outras drogas, tal como a cocaína 

e o crack, entre outras discussões recorrentes a despeito desse assunto. 

 

2.1- Os Verdadeiros Males Causados Pela Maconha 

 

Na abordagem histórica da maconha que foi feita neste trabalho, apresentou-se algumas 

percepções equivocadas que se tem do uso e dos usuários da Cannabis e que são alimentadas 

pelo preconceito também histórico que se estabeleceu dado o vínculo entre a planta e os negros 

(no Brasil) e com os mexicanos (nos Estados Unidos). Um exemplo desses “equívocos” foi a 

publicação feita nas redes sociais do Senado Federal durante a Semana Nacional Antidrogas, 

estabelecida pelo Decreto 28 de 1999. Dentre as publicações que analisavam os efeitos 

negativos do uso de drogas lícitas ou ilícitas, estava uma análise intitulada “Os males causados 

pela maconha”, que tinha o objetivo de alertar sobre os possíveis efeitos imediatos e do uso 

contínuo desta droga. Porém, dentre os possíveis efeitos imediatos comprovados como a 

“dificuldade de pensar” e “falta de coordenação motora’ o Senado também elencou a 

“agressividade” e até “morte” como efeitos imediatos do uso. Além disso, entre os possíveis 

efeitos do uso contínuo, a “morte” aparece novamente, ao lado de “doenças pulmonares”, 

“câncer”, entre outros efeitos. (BLOWER, 2018)  

Contudo, a falta de comprovação médica de alguns dos efeitos listados gerou a 

indignação dos internautas que pediam, dentre os 21 mil comentários feitos, os dados que 

comprovassem, principalmente, a possibilidade de morrer pelo uso da maconha. O 
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posicionamento do Senado, por sua vez, foi de informar que o material de apoio para a 

publicação foi preparado pela Academia Nacional da Polícia Federal; entretanto, a publicação 

foi excluída posteriormente diante da repercussão.10  

Em abril de 2019, o médico cancerologista, Drauzio Varella, publicou em seu canal no 

Youtube, uma série de vídeos intitulada: “Drauzio Dichava”11 analisando a maconha em 

diferentes perspectivas: histórica, médica, econômica, carcerária e botânica. Da análise médica, 

Drauzio traz uma discussão com pontos de vista distintos, defendidos pelo Dr. Valentim Gentil 

Filho, professor titular da cadeira de psiquiatria da faculdade de medicina da Universidade de 

São Paulo (USP), e pelo Dr. Renato Filev, pesquisador do Centro Brasileiro de Informação 

sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID).  

De acordo com Valentim, o bolo de fumaça que se inala quando um cigarro de maconha 

é tragado, faz com que o cérebro seja “bombardeado” com substâncias que interferem os 

sistemas endógenos do cérebro que servem para a auto regulação, algumas dessas substâncias, 

como o tetrahidrocanabinol (THC) atuam produzindo efeitos psicológicos ou 

psicofarmacológicos. Na visão do doutor, uma análise histórica da maconha ainda mostra uma 

“evolução” dos efeitos psicoativos da planta, uma vez que, a proporção entre os principais 

canabinoides THC (principal substância psicoativa contida na maconha) e o CBD (responsável 

pelo efeito relaxante da planta) deixou de ser 1/1, para ser 15/0 no contexto de legalização do 

Uruguai, ou seja, a proporção do THC, que segundo o doutor, era igualitária ao CBD nos anos 

de 1960, passa a ser 15 vezes maior nos dias atuais. O doutor argumenta que isso é preocupante 

uma vez que o THC é o agente mais perigoso do ponto de vista psicofarmacológico, sendo 

assim, os efeitos crônicos observados nos usuários dos anos 1960, por exemplo, são diferentes 

do que serão com os usuários atuais.   

O Dr. Valentim ainda problematiza os efeitos da maconha quando o uso contínuo é feito 

durante a adolescência, que se diferenciam tanto no efeito agudo quanto no crônico em 

comparação aos efeitos do usuário que inicia o uso mais tardiamente. De acordo com o 

Valentim,  “entre a puberdade e a faixa de 22-25 anos, o uso da maconha pode interferir na 

reprogramação dos sistemas neuronais que são responsáveis por transformar o cérebro de um 

adolescente em um cérebro adulto”, tal interferência na adolescência com o sistema 

endocanabinóide, pode gerar o que é chamado de “poda sináptica”, um desajuste nessa 

 
10 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-apaga-publicacao-polemica-no-facebook-sobre-

efeitos-da-maconha-22818148> Acesso em: 2 de setembro, 2019. 
11 Disponível em: <https://www.youtube.com/results?search_query=%23DrauzioDichava> Acesso em: 2 de 

setembro, 2019. 
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reprogramação dos sistemas neuronais, e gerar problemas como: alterações cognitivas, de 

aprendizado, de memória, além de alterações agudas nos processos de tomada de decisão, 

tempo de reação, aumentando o risco de acidentes, de prejuízo escolar e profissional, efeitos 

esses, que aparentemente podem ser irreversíveis. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (2016), realizada com jovens 

de 13 a 17 anos, pelo IBGE e o Ministério da Saúde com o apoio do Ministério da Educação, a 

porcentagem daqueles que consumiram maconha nos últimos 30 dias anteriores à data da 

pesquisa, com indicação do intervalo de confiança de 95%, foi de 4,2% para jovens de 13 a 15 

anos e 7,2% para jovens de 16 a 17 anos; em ambos os casos, a porcentagem é pelo menos cinco 

vezes menor do que para o uso de álcool, por exemplo.  

Salienta-se que o fato de que a maconha causa dependência também é motivo de 

discordâncias entre os pesquisadores. Awadallak e Widerski relatam que:  

 

A dependência física está fundamentada ao fenômeno da tolerância e a 

presença dos sintomas da abstinência. Os sintomas de abstinência 

impulsionam o desenvolvimento da dependência e acata em dificuldade 

para a interrupção do uso. A síndrome de abstinência de maconha tem sido 

relatada por uma sintomatologia que se ausenta com a retomada da 

utilização da droga (AWADALLAK; WIDERSKI, 2014, pg. 28-29). 

 

O desconforto generalizado, a fissura, a diminuição do apetite, a perda de peso, 

problemas para dormir, entre outros, são relatos dessa sintomatologia relacionada à abstinência 

dos usuários. Awadallak e Widerski (2014, p30) ainda argumentam que “o âmbito familiar, o 

modelo cultural e a própria pessoa em si” são fatores que podem contribuir com essa 

dependência; ou seja, sendo um problema que está além dos efeitos da planta. E, de acordo com 

a “Cartilha sobre Maconha, Cocaína e Inalantes” produzida pela Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas (SENAD), em 2005, os sintomas físicos que podem ser apresentados 

pelos dependentes (com exceção do distúrbio de sono) que cessarem abruptamente o uso da 

maconha, duram, em geral, uma semana.  

Sendo assim, é necessário tratar com seriedade o debate sobre o uso social da Cannabis, 

analisando cientificamente suas consequências, e conscientizando a população de que há nesses 

debates argumentos que fogem a realidade e que prejudicam o debate além de ser cruciais na 

fomentação de políticas proibicionistas, como será melhor abordado na seção seguinte. 
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2.2 Os Mitos Comuns Acerca da Cannabis 

 

    Em um contexto onde a ilegalidade impede uma difusão do conhecimento acerca dos 

benefícios e malefícios do uso da maconha, a criação de mitos acaba sendo recorrente, 

prejudicando o verdadeiro conhecimento sobre a planta, e contribuindo para o preconceito em 

relação aos usuários. Com o intuito de atingir um dos objetivos deste trabalho, foram elencadas 

as discussões sobre três questões acerca do uso da Cannabis: a possibilidade de morte, a planta 

impulsionando o uso de outras drogas ־ou sendo “porta de entrada” como ficou popularmente 

conhecido -, e um dos principais mitos criados, a ocorrência de neurotoxicidade causada pelo 

consumo de Cannabis, popularmente conhecida como “queima/morte de neurônios”. 

Como relatado, por exemplo, a polêmica envolvendo a publicação sobre os males do 

uso da maconha feita pelo Senado, mostra como a criação de mitos ainda é disseminada, mesmo 

com o aumento das pesquisas dos efeitos da planta. Em matéria, o jornal O Globo (2018) 

recolheu informações de especialista sobre os pontos destacados na publicação do Senado, onde 

o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Francisco Inácio Bastos, afirma a 

impossibilidade de overdose por maconha, sem que haja o uso concomitante de outras 

substâncias.  

 

Temos um sistema de endocanabinóides, produtos similares à maconha que 

nós mesmos produzimos. Mas não existe receptor para maconha na área do 

cérebro que causa a depressão respiratória, que leva à morte. Tecnicamente, 

em termos de neurofisiologia, é impossível a overdose por maconha 

(BASTOS, 2018, on-line). 

 

 

Bastos (2018) também deixa claro a necessidade de se diferenciar os efeitos do uso entre 

crianças, adolescentes e adultos. O coordenador da Comissão de Combate às Dependências 

Químicas da Associação Médica Brasileira (AMB), Arthur Guerra, também em matéria do 

jornal O Globo (2018), argumenta que o uso da maconha possui “mais consequências negativas 

do que positivas”, não discordando do fato de que, segundo a literatura científica disponível, 

não há casos descritos de mortes apenas pelo uso da maconha, de acordo com ele: 

    

...a maconha pode causar grande devastação na saúde de um usuário, seja pelo 

grau de dependência, pelas complicações oriundas do seu uso agudo e mesmo 

como porta de entrada de outras drogas. Essas situações, no limite, podem 

ocasionar mortes (GUERRA, 2018, on-line). 
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Ainda que essa declaração não deixe de corroborar com o fato de o Senado ter 

cometido um equívoco, abre-se mais uma discussão acerca do uso de outras drogas sendo 

condicionado pelo uso inicial da maconha. Um dos pontos analisados no estudo sobre o impacto 

da legalização da maconha feito pela Consultoria Legislativa (2016) é justamente o impacto 

sobre o uso de drogas de maior risco.  

Baseando-se em Pudney (2003), o trabalho traz três explicações possíveis que justificam 

essa tese da maconha como “porta de entrada” para o consumo de outras drogas: o contato com 

o mundo do crime, e consequentemente, com drogas mais prejudiciais à saúde que a ilegalidade 

traz;  a necessidade de experiências com drogas de efeitos mais fortes que o uso da maconha 

pode criar; e, a experiência não agressiva que o usuário tem com a maconha, que pode fazer 

com que ele perca o medo dos efeitos adversos do uso de drogas que trazem efeitos mais 

significativos no comportamento do usuário.   

Já, de acordo com Silva, Lima e Teixeira (2016), a legalização da maconha permitiria o 

acesso a um produto regulamentado, afastando o usuário do contato com o tráfico de drogas, 

que pode levá-lo a experimentar drogas mais prejudiciais, além disso, tratar a maconha como 

bem substituto a outras drogas pode, na verdade, induzir à diminuição do consumo de drogas 

com efeitos mais danosos como no caso dos opiáceos12.; porém, sendo tratada como 

complementar, os autores supracitados defendem que o aumento do consumo de Cannabis 

possa gerar a elevação no consumo de outras drogas. Sendo assim, são incertas tais associações 

entre a maconha e outras drogas. 

Partindo desse ponto de vista, o pesquisador Renato Filev afirma, em sua participação 

na série de vídeos do Dr. Drauzio Varella, que é um mito a constatação de que a maconha é a 

“porta de entrada” para outras drogas. Para Filev (2018), essa associação está muito mais 

relacionada à ilicitude da maconha, do que aos seus efeitos farmacológicos em si. Além disso, 

o pesquisador ainda argumenta que, de modo geral, o uso de drogas lícitas como o álcool e o 

tabaco são maneiras muito anteriores, epidemiologicamente, do que a Cannabis. 

Então, a influência de fatores externos na identificação de uma sequência de drogas em 

usuários e ex-usuários de crack (como pressões de grupo, influência do tráfico etc.), por 

exemplo, foram confirmadas em um estudo feito pelo CEBRID (2002) que buscava identificar, 

entre os usuários, uma progressão no uso de drogas e seus fatores interferentes. Tratando de 

 
12 Substâncias chamadas de drogas opiáceas ou simplesmente opiáceos são aquelas obtidas do ópio, como a 

morfina e codeína, sendo também presente na heroína. 
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drogas de forma geral, ou seja, sem diferenciá-las entre lícitas e ilícitas, Sanchez e Nappo (2002) 

identificaram que o cigarro, o álcool e, por fim, os inalantes foram as drogas mais citadas como 

as primeiras consumidas pelos usuários de crack, sendo a maconha a primeira droga ilícita 

consumida na maioria dos casos. 

Um estudo realizado no Brasil, em 1999, pelo psiquiatra Dartiu Xavier e outros 

pesquisadores traz ainda uma reviravolta dessa percepção da maconha como justificativa do 

uso de drogas de efeitos mais danosos. Acompanhando 25 usuários de crack que relataram 

utilizar a Cannabis na tentativa de aliviar os sintomas de abstinência do crack, a pesquisa traz 

um resultado que coloca a maconha como uma “porta de saída” e não de entrada para o uso de 

drogas mais danosas à saúde: 68% dos usuários de crack deixaram o vício ao se tratarem com 

maconha. 

Outro “mito” comumente falado envolve a ocorrência de neurotoxicidade derivado do 

consumo da maconha, denominada “queima ou morte” de neurônios, criado em 1974, após 

testes realizados na Universidade de Tulune, nos Estados Unidos. Os cientistas, comandados 

pelo Dr. Robert G. Heath, utilizaram seis macacos da espécie rhesus como cobaias para o 

estudo; os animais com eletrodos implantados em diversos locais do cérebro foram expostos a 

fumaça advinda da queima de Cannabis dentro de uma caixa de plástico conectada por canos 

de borracha, a fumaça, portanto, era bombeada do cano para a caixa (HEATH, 1972).      

As contribuições do Dr. Heath acerca dos malefícios cerebrais da maconha se tornaram 

ainda mais famosos em 1974 quando o então governador da Califórnia, Ronald Reagan, 

solicitou um estudo científico que corroborasse com o combate à Cannabis que se fortificava 

nos EUA. Os resultados encontrados nos macacos utilizados que indicavam enormes 

quantidade de células cerebrais mortas em comparação a de macacos que não foram expostos à 

fumaça de maconha foram amplamente divulgados como consequência inevitável do uso da 

maconha nos grandes veículos midiáticos da época, como o L. A. Times (HERER, 1992) 

O plano inicial era expor cada um dos macacos ao equivalente a 30 cigarros de maconha 

por dia durante um ano  ־proporção que, por sua vez, já é exagerada em comparação ao consumo 

humano tradicional־ porém, após seis anos dos resultados serem divulgados, a National 

Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML) obteve acesso aos procedimentos 

utilizados no estudo. Segundo Herer (1992) no lugar de 30 cigarros de maconha por dia durante 

12 meses, foram administrados 63 cigarros de maconha por dia em intervalos de cinco minutos 

no período de três meses, concluindo que o estudo de Heath é na verdade um estudo sobre 

asfixia animal e envenenamento por monóxido de carbono, mas não um estudo sobre 
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consequência do uso da Cannabis. Portanto, além de não ser uma concordância entre os 

cientistas, a neurotoxicidade presente no consumo da maconha foi divulgada de forma 

tendenciosa e foi amplamente rebatida por diversos outros trabalhos (SANTOS, 2001; HERER, 

1992; GIERINGER, 1994). 

Assim, pode-se dizer que a neurotoxicidade derivada do consumo de maconha é 

relacionada ao tempo de exposição à planta e idade do indivíduo, portanto, não há um consenso 

sobre a neurotoxicidade presente no consumo, e há estudos que demonstram até efeitos 

neuroprotetores (SANTOS, 2001). Ainda que haja experimentos realizados para demonstrar a 

toxicidade do THC em cultura13 de neurônios, onde foram encontrados redução nos corpos de 

neurônios e de seus núcleos, e que posteriormente, buscariam explicar déficits na memória dos 

usuários, Santos (2009) afirma que tais estudos podem ser questionáveis em diversos pontos, 

seja pelo tratamento com neurônios em cultura e não em uma situação de consumo real, ou 

pelas evidências dos efeitos neuroprotetores de canabinóides, logo, torna-se difícil saber até que 

ponto o consumo da Cannabis pode ser visto como neurotóxico ou neuroprotetor.  

Sendo assim, é necessário que haja maiores pesquisas e propagação das evidências 

científicas no que diz respeito à Cannabis para que a utilização de falsas informações não 

prejudique o desenvolvimento da exploração da planta em todas as suas particularidades, e os 

cuidados realmente necessários que devem tomados para a adoção da regulamentação de uso e 

exploração da maconha.  

  

 

 
13 O isolamento em culturas é um procedimento de cultiva e manter microrganismos viáveis no laboratório, para 

que possa ser estudado. 
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CAPÍTULO 3- TENDÊNCIAS ECONÔMICAS DA LEGALIZAÇÃO 

 

3.1 Exploração Econômica da Cannabis Sativa no Estado do Colorado - EUA  

 

Atualmente, de acordo com o ProCon.org14, que também é uma instituição responsável 

por pesquisas relacionadas a assuntos profissionais e controversos, o EUA adota uma legislação 

para o uso restrito medicinal em 33 de seus 50 estados, sendo dez destes com uma legislação 

que também permite o uso social da planta. Como pode ser observado pela análise da Figura 1, 

os estados estadunidenses em que só é permitido o uso medicinal da maconha estão destacados 

em verde claro, e os estados onde já se é permitido o uso social/medicinal em verde escuro.  

                               

 

Figura 1- Mapa da legalização do uso da maconha nos estados norte-americanos  

Fonte: Extraído de ProCon.org (2019). 

 

Uma característica interessante que se pode observar da análise da Figura 1 é que em 

diversas regiões, e principalmente, no oeste americano, há estados vizinhos em que a legislação 

é completamente distinta, transformando em criminosos aqueles que ultrapassarem 

determinadas fronteiras com seus hábitos de consumo locais. Por outro lado, mais ao norte do 

 
14 Instituição estadunidense sem fins lucrativos, que, desde 2004, realiza pesquisas relacionadas a assuntos 

controversos, como a pena de morte, controle de armas e o consumo de maconha. 
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continente americano, o Canadá foi o segundo país a legalizar o uso e comercialização da 

Cannabis, e o primeiro país do G7 a assumir esta posição. Assim como nos Estados Unidos, há 

países em que o uso é legalizado apenas em alguns estados, como é o caso da Austrália, e outros 

em que o uso é apenas descriminalizado e o comércio proibido, como é o caso da Jamaica, 

Portugal, entre outros (BRITISH BROADCASTING CORPORATION- BBC, 2018).   

De acordo com o World Drug Report 2018, estudo elaborado pela United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC), a maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, com 

cerca de 192 milhões de usuários, dados de 2016. No Brasil não é diferente, de acordo com o 

II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) realizado em 2012, a maconha é a 

droga mais consumida também em solo brasileiro, o que já tornaria, se regularizado, o uso 

social um instrumento econômico importante para geração de renda e, portanto, 

desenvolvimento de uma região.  

Além disso, possibilitaria a implantação do chamado “turismo canábico” que já é 

comum em países que tem o produto legalizado, o que torna a legalização mais atrativa sob a 

perspectiva econômica. Entretanto, mesmo que existem fortes indícios do potencial de 

exploração econômica, por conta de um preconceito histórico da Cannabis, a implementação 

de uma indústria canábica ainda é muito difícil, necessitando de um grande investimento em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) para que esse mercado seja explorado de forma eficiente e 

de maneira que não prejudique a saúde humana, e as particularidades da planta sejam discutidas 

de forma científica.  

Analisando mais formalmente os impactos econômicos derivados da exploração da 

Cannabis, o Marijuana Police Group (MPG) foi o primeiro modelo de impacto econômico da 

indústria canábica, feito no estado do Colorado, no EUA. De acordo com o MPG, em 2015־ um 

ano após a regulamentação do mercado social da maconha no estado־ as atividades econômicas 

relacionadas à maconha movimentaram cerca de US$2,39 bilhões (R$7,943 bilhões), além da 

criação de mais de 18 mil postos de trabalho. Em relação aos ganhos com tributos, segundo 

Light et al. (2016) a receita arrecadada com tributações do mercado canábico foi a segunda 

maior no ano de 2015 no estado do Colorado, e que tende a aumentar de acordo com o 

surgimento de novas demandas dos consumidores. Essas novas demandas, por sua vez, também 

podem diversificar ainda mais o mercado, gerando impactos econômicos ainda maiores. 

Dividindo a indústria em três segmentos, quais sejam: cultivo, fabricação e varejo, 

sendo cada segmento representado por uma produção única com diversos encadeamentos em 

sua produção. O modelo MPG demonstra, como pode ser observado na Figura 2, o impacto 
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econômico dos gastos com a indústria da Cannabis em termos de produção local e emprego por 

dólar gasto, o que coloca a indústria entre os maiores fluxos econômicos do estado do Colorado. 

No caso do varejo, por exemplo, a Tabela 2 demonstra que apenas os gastos com os programas 

governamentais geram mais empregos e produção na região por dólar gasto (LIGHT et al, 

2016). 

 

 

 

Figura 2 – Impactos econômicos dos gastos nas principais indústrias do Colorado 

Fonte: Extraído de Light et al. (2016) 

 

 A Figura 2 mostra quantos dólares são gerados para cada dólar gasto nas principais 

indústrias do estado. O que se verifica é que a indústria canábica gera grandes impactos 

econômicos, superando indústrias milionárias como a de cassinos e manufaturas em geral. Para 

cada dólar investido na indústria canábica do Colorado, gera-se entre US$2,13 e US$2,40 em 

produção e emprego dos encadeamentos presente no cultivo e varejo, respectivamente. 

Destaca-se também que, após a regulamentação do mercado no Colorado, a indústria 

canábica cresce continuamente com o decorrer dos anos. De acordo com o Colorado 

Department of Revenue (DENVER), as licenças comerciais para maconha medicinal contam 

com mais de 450 centros, além de 627 cultivos da planta, enquanto a indústria de varejo conta 

com 565 lojas e mais de 280 fabricantes de produtos derivados da planta. 
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Logo, o impacto social derivado da legalização da maconha se dá essencialmente nas 

relações carcerárias da planta. Segundo Reed (2018), detenções relacionadas à maconha caíram 

cerca de 56% no estado do Colorado, entre os anos de 2012-2017, enquanto as detenções por 

porte ilegal da planta caíram 59% e por tráfico 17% no mesmo período. Reed (2018) ainda 

mostra dados de pesquisas feitas com jovens estudantes, pela Healthy Kids Colorado Survey 

(HKCS), sobre o uso de maconha por esses jovens, entre 2005 e 2017, que, em todos os 

parâmetros, como o uso em algum momento da vida, o uso recente, o uso entre jovens com 

menos de 13 anos, entre outros, concluiu-se que houve redução do uso da maconha por parte 

dos jovens do Colorado, o que é ainda mais importante uma vez que, como dito no capítulo 

anterior, o público jovem é o que está destinado aos principais males do uso da maconha. 

Além do impacto social derivado da legalização, como a redução da violência, do 

tráfico, dos gastos com a “guerra às drogas”, todos estes já observados em países com políticas 

de legalização/descriminalização, a legalização da maconha pode gerar grandes impactos 

econômicos, como os impactos demonstrados no Colorado, sendo uma possível solução para 

suavizar os efeitos adversos de crise econômica, ou até mesmo uma alternativa à saturação de 

mercados e necessidade de diversificação produtiva. 

 

3.2 Exploração econômica do cânhamo industrial  

  

Para que a análise do mercado canábico fosse mais abrangente, tratou-se neste trabalho 

como “indústria canábica” todos os mercados da planta, que são: farmacêutico, social e de 

produção industrial de fato, e seus respectivos mercados paralelos, como a produção de artigos 

para tabacarias, as instituições de pesquisa, os maquinários necessários da produção agrícola, 

entre outros. Esta seção busca explorar um mercado que ficou ainda mais desconhecido por 

conta da difusão midiática de abordagem proibitiva do uso social, a exploração do cânhamo 

industrial. Inicialmente, analisando mais detalhadamente as possibilidades industriais da 

Cannabis, que, dentre os seus 25.000 usos conhecidos estão incluídos quase todos os produtos 

feitos de madeira, algodão ou petróleo (incluindo plásticos)15, e, posteriormente, os mercados 

atuais de exploração do cânhamo no mundo.   

 Primeiro, é necessário diferenciar as nomenclaturas de cânhamo e maconha, uma vez 

que tal distinção não é feita à simples vista, dado que se diferem apenas em sua composição 

 
15 Fonte: <http://www.hempcar.org/hempfacts.shtml>. Acesso em: 23 de outubro de 2019. 



34 

 

 

 

molecular. Inclusive, o termo em português “maconha” seria um anagrama da palavra cânhamo 

(CARLINI, 2005). 

 Entretanto, ressalta-se que ambos os termos são originários da espécie Cannabis, sendo 

as principais distinções encontradas entre o cânhamo e a maconha, as relacionadas à sua 

composição molecular e método de cultivo. Por um lado, a maconha possui um alto grau de 

florescimento e é cultivada, principalmente, para a extração das flores, que são as partes da 

planta que são consumidas socialmente ou de forma terapêutica e possuem altas concentrações 

de substâncias psicoativas, como o THC; por conta disso, a maconha possui estatura mais baixa, 

dado que o objetivo do cultivo são suas ramificações e não o seu tronco, e é cultivada distante 

uma da outra para que haja espaço para o desenvolvimento lateral e absorção do sol.  

Já o cânhamo, pelo contrário, não é cultivado para obtenção das flores, e portanto, possui 

baixos níveis de THC (cerca de 0,3%), poucos ramos e altos troncos que são leves e 

amadeirados; também diferente da maconha, o cânhamo é cultivado com as plantas próximas 

umas às outras, uma vez que estas não precisam se desenvolver lateralmente e criar flores. Além 

disso, o cânhamo ainda pode apresentar outras variações no seu método de cultivo de acordo 

com a finalidade, seja pela obtenção das fibras, sementes, óleos, celulose etc.  

A diferenciação é importante para entender o caso dos países que preferem permanecer 

com uma política antidrogas e ainda sim explorar as propriedades de produção industrial e 

medicinais da Cannabis, como é o caso da China, explica Carneiro (2019). A China, que por 

um lado possui uma política proibitiva que condena com a pena de morte, nos casos extremos, 

aqueles que forem autuados como traficantes; mas, por outro lado, segue como o maior 

exportador de produtos derivados do cânhamo. 

Segundo Andrade (2018), utilizado como insumo têxtil, os tecidos derivados das fibras 

de cânhamo são duas vezes mais resistentes que o algodão, além de obter a vantagem de 

utilizarem um nível reduzido de pesticidas químicos e uso menos intensivo do solo em seu 

cultivo. Além disso, ressalta-se segundo o relatório da Pesticide Action Network (PAN), do 

Reino Unido, que o algodão é o quarto maior produto consumidor de agrotóxicos16. Da mesma 

forma, Robinson (1999) analisa as vantagens do tecido de cânhamo, tanto quanto à sua 

resistência e durabilidade, mas também quanto à sua capacidade de absorvência que faz com 

que o tecido aceite bem as tintas, além de ser uma vantagem para a produção de toalhas, fraldas, 

roupas de bebês e cueiros. Ademais, podem ser aproveitados para a fabricação de tecidos para 

 
16 Fonte: <https://www.institutocea.org.br/noticias/noticias/2017/10/lanado-relatrio-sobre-o-abuso-de-produtos-

qumicos-no-cultivo-do-algodo>. Acesso em: 23 de outubro de 2019. 
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estofamento, toalhas de mesa, roupas informais e roupa de cama de alta qualidade, que são 

mercados potenciais para o cânhamo, isso tratando-se apenas de sua capacidade têxtil. 

Como papel, o cânhamo também apresenta vantagens em comparação aos papéis 

comumente extraídos de árvores de eucalipto. O papel de cânhamo foi o primeiro do mundo, 

derivado do tecido de cânhamo esmagado e outras combinações, e até 1833, foi responsável 

por 75-90% de todo o papel produzido no mundo (ANDRADE, 2018). Ainda sobre as 

vantagens do cânhamo, Robinson (1999, p.7) afirma que: “no Brasil, devido a fatores favoráveis 

ao cultivo do cânhamo, [...] permitiria o surgimento de um mercado promissor, inclusive e 

principalmente em escala internacional, melhorando o desempenho da balança comercial”.  

Além disso, o cânhamo possui vantagens produtivas em relação à produção de papel à 

base do eucalipto; por exemplo, em um hectare de cânhamo é possível uma produção quatro 

vezes maior de fibras para papel do que em um hectare de árvores, além de possuir, em média, 

um alto percentual de celulose (77%) em comparação ao eucalipto (45%), e ter uma 

durabilidade três vezes maior do que as do insumo convencional. Também é possível identificar 

as vantagens no tempo de produção, dado que o ciclo de produção da Cannabis é 18 vezes 

menor em comparação ao do Eucalipto, além das vantagens ecológicas, uma vez que a 

exploração do cânhamo para papel poderia reduzir o desmatamento de florestas para esse fim 

(ROBINSON, 1999; ANDRADE, 2018). 

Outra possibilidade de exploração comercial advinda da Cannabis está na indústria da 

construção civil, uma vez que a fibra de cânhamo também pode ser utilizada para produção de 

concreto que, segundo Andrade (2018): “além de ser 50% mais leve do que concreto 

convencional, é sete vezes mais forte, mais flexível, menos susceptível à rachadura, sendo à 

prova de fogo e de água”. A indústria canábica está presente na indústria da construção civil de 

tal forma que Robinson (1999) defende que é possível construir uma casa usando quase que 

exclusivamente os recursos da Cannabis, aproveitando-se até do óleo da semente para a pintura 

e calafetação de produtos acabados. Por meio de prensas da fibra de cânhamo, a Cannabis 

também está presente na confecção de madeira MDF (Modern Density Fiber) e de madeira 

comum, tendo a vantagem de possuir um ciclo de vida reduzido, economizando recursos e 

árvores; e, de ser um produto de qualidades superiores às suas concorrentes feitas com madeira 

de árvores (ANDRADE, 2018; ROBINSON, 1999).  

Ademais, pode-se também explorar o cânhamo, que entrelaça tanto o benefício 

econômico quanto o ecológico, por meio da fabricação de bioplástico. Sobre as vantagens do 

cânhamo na construção civil anteriormente comentada, inclui-se também os tubos de 
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encanamento de plástico (tubos de PVC), dado que os tubos podem ser feitos utilizando a 

celulose de cânhamo renovável como matéria-prima, sendo vantajoso em comparação ao carvão 

não renovável ou matéria-prima a base de petróleo (HERER, 1992).  

Empresas automotivas tais como Volvo e Ford já viram no cânhamo uma possibilidade 

ecológica de substituir os plásticos convencionais feitos à base de petróleo e fibra de vidro, 

sendo Henry Ford o responsável pelo o que seria “o primeiro automóvel ‘nascido da terra’ com 

uma carroceria plástica, composta em 70% de cânhamo, palha de trigo e sisal e em 30% de 

aglutinante resinoso de cânhamo” (ROBINSON, 1999, p.8). Destaca-se que o veículo era três 

vezes mais leve que seu correspondente feito de aço e que demonstrava resistência ao impacto 

dez vezes maior e era projetado para funcionar a base do óleo de cânhamo, componente também 

muito importante e que é derivado da Cannabis e usado para a fabricação de diversos produtos. 

Porém, o projeto não foi adiante, uma vez que a campanha probicionista nos Estados Unidos se 

fortalecia na época. 

O biodiesel é um dos dois tipos de combustíveis extraídos da Cannabis, sendo este 

derivado do óleo da semente, e o etanol/metanol derivado da fermentação do talo da planta, e 

segundo Andrade (2018), possuindo a característica de fonte de energia renovável, dado seu 

curto ciclo de vida e produção, o que lhe daria vantagens em relação aos motores movidos a 

combustível fóssil, tal como o petróleo, que, além de exaurível, é altamente poluente. Salienta-

se que o óleo de cânhamo foi durante séculos utilizados como óleo para lâmpadas até ser 

substituído por petróleo, querosene etc. (HERER, 1992). Além de ser utilizado como óleo 

secante de pintura e como verniz para madeira (ROBINSON, 1999). 

Assim como as fibras do cânhamo, a semente e seu respectivo óleo também possuem 

diversificações de produções. O óleo já citado na produção de combustível, secante de pintura 

e verniz para madeira, é principalmente presente na indústria de cosméticos, sendo insumo para 

produtos de cuidados pessoais, óleo de massagem, pomadas para lábios, cremes, xampu; além 

dos benefícios nutricionais comprovados da semente de cânhamo e seu óleo. Segundo a 

Associação das Indústrias do Cânhamo, a Hemp Industries Association (HIA) as sementes de 

cânhamo possuem altos níveis de vitaminas A, C e E, e são ricas em proteína, carboidratos, 

minerais e fibras, além de possuírem nutrientes como ômega 6 e ômega 3, otimizando seu valor 

nutricional pelos efeitos fisiológicos benéficos na prevenção de doenças cardíacas e câncer17. 

Já os nutrientes das sementes do cânhamo podem ser comparados aos da soja, uma das 

principais commodities brasileiras e que está dentre as proteínas vegetais mais utilizadas no 

 
17 Disponível em: <https://thehia.org/Foods-&-Bodycare>. Acesso em: 27 de outubro de 2019. 
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mundo. As sementes de cânhamo, possuem vantagem na fácil digestão, além de ser superior à 

soja nos níveis de fibra, ferro, fósforo, e possuir proporção ideal da razão entre ômega 6 e ômega 

3. Ainda que inferiores, os níveis de proteína e cálcio do cânhamo (25% e 0,17%, 

respectivamente) ainda são próximos aos dos encontrados na soja (35% e 0,19%, 

respectivamente)18. Vale a menção a algumas das propriedades medicinais e terapêuticas da 

Cannabis, estas com estudos mais abundantes do que no âmbito industrial, principalmente com 

extrações de CBD e do controverso THC e componentes análogos, como argumenta Ribeiro 

(2014) que apresenta medicamentos já distribuídos comercialmente que possuem THC e seus 

análogos com o uso terapêutico de estimulação do apetite e antiemético19 em doentes com 

síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) e oncológicos, além do tratamento da rigidez 

muscular e dor neuropática em doentes com Esclerose Múltipla. Também há indícios do uso da 

Cannabis no tratamento de distúrbios de sono, ansiedade e depressão, mesmo que os resultados 

ainda não sejam claros, dado os relatos de efeitos contrários, principalmente em pacientes que 

não tiveram um contato prévio com a planta (RIBEIRO, 2014).  

Destaca-se que ação neuroprotetora apresenta-se em casos como a Doença de 

Parkinson, Alzheimer, e Esclerose Múltipla. A planta ainda é um dos únicos medicamentos 

para glaucoma que não possui perigosos efeitos colaterais, ainda que seja ministrada pelo THC 

via oral, diminuindo a pressão intraocular (ROBINSON, 1999; RIBEIRO, 2014). Tem-se 

também o uso da Cannabis como antibiótico; para dificuldades respiratórias; inibição de 

tumores; anticonvulsivo; bronco-dilatador; no tratamento de coqueluche; antiartrítico; anti-

inflamatório; entre outros20, o que validam a dimensão do uso medicinal e terapêutico da planta, 

além de seu potencial industrial.   

 Assim como foi feito no estudo de caso da exploração, principalmente do mercado social 

da Cannabis no estado do Colorado, nesta subseção buscou-se sintetizar alguns dos mercados 

existentes com base nas possibilidades industriais apontadas na seção anterior. Porém, pela 

dificuldade de obtenção de dados exclusivos dos países que possuem uma produção de cânhamo 

consolidada, realizou-se uma análise do mercado mundial, examinando os principais 

exportadores e importadores dos diferentes produtos derivados da Cannabis, além disso, 

comparações das produtividades do cânhamo, e seus principais concorrentes entre as 

commodities agrícolas brasileiras.  

 
18Disponível em: <https://ricasaude.com/sementes-de-

canhamo/amp/#Comparacao_entre_sementes_de_canhamo_e_de_soja>. Acesso em: 26 de novembro de 2019 
19 Medicamentos para evitar a emese (vômito). 
20 Ver mais em: Robinson (1999, p. 33-37). 
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Os dados de 2017 do Observatory of Economic Complexity, que só apresentam 

informações sobre os mercados da fibra e fios de cânhamo, demonstram que, em 2017, houve 

uma movimentação de US$ 38,01 milhões (R$ 154,70 milhões) no mercado internacional dos 

produtos citados, sendo a França a maior exportadora das fibras de cânhamo21 e a China como 

maior exportadora dos fios de cânhamo. Entre os importadores, a Europa domina em todas as 

classificações da fibra de cânhamo, sendo que a Alemanha, a Espanha, e a República Tcheca 

incluídas na lista dos maiores importadores; enquanto para os fios de cânhamo, os EUA ocupam 

a posição de maior importador, dado que, só em 2018, foi permitida o cultivo e exploração do 

cânhamo no território americano. 

 Algumas estimativas foram feitas para mensurar a dimensão do mercado do cânhamo, 

que voltou a crescer após sua estagnação no início do século XX, estimuladas pelas fortes 

campanhas antidrogas dos EUA na época. A HIA estima que, em 2015, o mercado do cânhamo 

tenha movimentado US$573 milhões nos EUA; em 2016, as estimativas de venda ficaram em 

torno de US$688 milhões, com a expectativa de que esse mercado alcance US$1,8 bilhão até 

202022. 

 Quanto à produção das sementes de cânhamo, um dos principais produtores é o Canadá, 

que nos últimos anos observou a alta na demanda, principalmente, por conta das confirmações 

dos benefícios nutricionais do cânhamo nos alimentos, registrando um aumento de até 30% no 

ano de 2016. Além disso, estima-se que as vendas no varejo dos produtos derivados da semente 

de cânhamo sejam de US$20-40 milhões por ano, segundo a Canadian Hemp Trade Alliance 

(CHTA), ainda que, de acordo com a CHTA, as sementes de cânhamo ainda não tenham sido 

aprovadas como alimento comercial no Canadá.  

Ademais, o relatório da rede global de informações agrícolas, produzido pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em 2019, mostra uma evolução 

ainda lenta, porém, com impulso recente, dado os investimentos feitos no Canadá, em 2018, 

para a abertura desse mercado, expandindo a produção que era majoritariamente de sementes 

de cânhamo para também a produção de fibras, ampliando a cadeia de valor. Os dados de 2018 

mostram que 77.800 acres (aproximadamente 31.485 hectares) foram utilizados no ano para a 

plantação de cânhamo no Canadá em três de suas dez províncias. A produtividade, por sua vez, 

cresceu ao longo dos anos, com o desenvolvimento de tecnologias e, ainda que discreta, maior 

consolidação do mercado; atingindo aproximadamente, entre 1000 e 3000 libras por acre 

 
21 Considerando as fibras de cânhamo em todas as classificações do Observatory of Economic Complexity (fibra 

de cânhamo; fibra de cânhamo verdadeira processada; e fibra de cânhamo bruta ou retalhada). 
22 Fonte: <https://www.hempalta.com/market-overview/>. Acesso em: 19 de novembro de 2019. 
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(aproximadamente entre 1.122 e 3.363kg/hectare) de acordo com a condição do solo23. Já, em 

comparação com duas das principais commodities agrícolas do Brasil ־a soja e o algodão־ a 

produção geral do cânhamo ainda é muito distante dessas monoculturas, dado que se trata de 

dois produtos consolidados no mercado e de difusão mundial. No entanto, quando confrontados 

por sua produtividade, o cânhamo apresenta resultados semelhantes. Segundo dados da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e da Associação Brasileira dos 

Produtores de Algodão (ABRAPA), a produtividade da soja e do algodão nas safras 2018/19 

foram em média 3.20624 e 3.59125 kg/ha, semelhante ao que foi registrado nas médias das 

produções de cânhamo em terras irrigadas. Portanto, o cânhamo não apresenta grande 

desvantagem em relação à sua produtividade, que é ainda compensada por suas vantagens nos 

mercados em que concorre com o algodão e a soja. Ainda segundo o USDA (2019), em 2018, 

o Canadá exportou quase 5.400 toneladas de cânhamo, avaliadas aproximadamente em US$50 

milhões (aproximadamente R$211 milhões), sendo os EUA responsável por cerca de 70% 

dessas importações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
23 A produtividade é maior em campos irrigados, em comparação às terras secas (USDA, 2019). 
24 Fonte: <https://www.embrapa.br/web/portal/soja/cultivos/soja1/dados-economicos>. Acesso em: 25 de 

novembro de 2019. 
25 Fonte: <https://www.abrapa.com.br/Paginas/Dados/Algod%C3%A3o%20no%20Brasil.aspx>. Acesso em: 25 

de novembro de 2019. 
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CAPÍTULO 4 - A IMPORTANCIA DA LEGALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA 

INDUSTRIA CANÁBICA NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS TEORIAS 

DE ALBERT HIRSCHMAN E FRANÇOIS PERROUX 

 

 

Como forma de embasamento teórico para a ideia de que a legalização da maconha seria 

uma estratégia condizente com o desenvolvimento econômico brasileiro, foram utilizadas a 

contribuição do economista alemão Albert Otto Hirschman (1958) sobre os efeitos de 

encadeamentos como estratégia de desenvolvimento regional, e, com maior ênfase,  o conceito 

de polo de crescimento proposto pelo economista francês, François Perroux (1955), que, de 

acordo com Monasterio e Cavalcante (2011), é um dos conceitos mais recorrentes na 

formulação de políticas regionais de desenvolvimento. 

 

4.1 O “desenvolvimento desequilibrado” de Hirschman 

 

Para tratar do processo de desenvolvimento de um país da América Latina, é importante 

analisar a contribuição de Albert Hirschman, economista que esteve por um longo período em 

países como Colômbia, Brasil, Chile, e diversos outros países latino-americanos, além de ter 

passado por outros países em desenvolvimento nas décadas de 1960 e 1970. Essa consideração 

é necessária para entender como as obras de Hirschman sugerem um processo de 

desenvolvimento distinto dos que eram abordados em teorias desenvolvimentistas como a de 

Ragnar Nurkse e Arthur Lewis. Assim, se por um lado autores como Rosenstein-Rodan, 

defendiam o fato de que o desenvolvimento econômico é demonstrado como um fenômeno 

simultâneo de diversos setores e regiões; para Hirschman, a realidade dos países 

subdesenvolvidos se dá na busca de condições essenciais para o desenvolvimento, sendo os 

desequilíbrios fatores excepcionais desse percurso (BIANCHI, 2007; LIMA e SIMÕES, 2009; 

MADUREIRA, 2015).  

Hirschman defende que é necessário um planejamento de desenvolvimento que 

considere o crescimento dos setores líderes (mestres) incialmente, transferindo-se, 

posteriormente, para os setores “satélites” de forma desequilibrada. Segundo Lima e Simões 

(2009), o desequilíbrio aqui se mostra não só como consequência natural do desenvolvimento 

em países subdesenvolvidos, mas como estratégia de criação de movimentos que são induzidos 

pelo desequilíbrio anterior, em forma de investimento induzido; esses movimentos se dão pelas 

economias externas criadas da expansão anterior. 
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Nesse processo de desenvolvimento desequilibrado, o principal objeto da política 

econômica se torna a decisão de investimentos, dado que é necessário priorizar os setores 

mestres em detrimento de outros. Logo, os setores selecionados para esse processo de 

desenvolvimento devem ser capazes de desencadear um processo virtuoso de crescimento do 

produto e do emprego. Para isso, Hirschman demonstra importância dos encadeamentos das 

indústrias para a melhor decisão de investimento, principalmente, nas indústrias com fortes 

encadeamentos para trás (backward linkages), que correspondiam aos estímulos que eram 

enviados aos setores fornecedores, enquanto os encadeamentos para frente impulsionavam a 

instauração de novas atividades consumidoras do produto da atividade proposta (BIANCHI, 

2007). 

Ressalta-se que os desequilíbrios presentes no processo de desenvolvimento têm sua 

importância por serem inerentes à própria economia, e segundo Duarte (2015, p.201): 

“constituem, por si só, poderosas engrenagens propulsoras do crescimento”. Sendo assim, o 

desequilíbrio se mostra não só como consequência das relações econômicas produtivas, mas, 

como importante fator de seu desenvolvimento.  

Os movimentos dessas engrenagens são denominados como “efeitos em cadeia”, e 

constituem papel importante no desenvolvimento desequilibrado proposto. Segundo 

Hirschman, tais efeitos são definidos como: 

          
Cadeia de uma dada linha de produto como forças geradoras de investimento 

que são postas em ação, através das relações de insumo-produção, quando as 

facilidades produtivas que suprem os insumos necessários à mencionada linha 

de produto ou que utilizam sua produção são inadequadas ou inexistentes. Os 

efeitos em cadeia retrospectivos levam a novos investimentos no setor de 

fornecimento dos insumos (input-supplying), e os efeitos de cadeia 

prospectivos levarão a investimentos no setor da utilização da produção 

(output-using) (HIRSCHMAN, 1977, p.28).  

 

Os encadeamentos, portanto, são derivados de cada desequilíbrio em um crescimento 

sequencial, ou seja, os movimentos derivados dos desequilíbrios resultam em novos 

desequilíbrios que possibilita o movimento dessas engrenagens, com importantes efeitos de 

economia de escala viabilizando os investimentos propostos no planejamento de 

desenvolvimento da região. Segundo Bianchi:  

 

Importantes encadeamentos para trás operariam por meio de aumento nos 

lucros para as indústrias fornecedoras, à medida que a demanda de seus 

produtos aumentasse. Quanto aos encadeamentos para frente, eles decorreriam 

de reduções de custo que levariam a um aumento dos lucros alcançáveis por 

seus usuários potenciais (BIANCHI, 2007, p.136). 
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Portanto, o planejamento de investimento eficaz, nos termos de desenvolvimento 

regional desequilibrado, leva em consideração dois fatores elencados por Duarte (2015, p.201): 

“...o poder de induzir o surgimento de novos investimentos no sentido da complementaridade 

técnica, a qual se manifesta das múltiplas relações intra e interindustriais de insumo-produto. 

Chama atenção também para os efeitos de encadeamento de produção”. Tais relações são 

denominadas “capacidades completivas”, que se dão via produção quando o investimento em 

determinada indústria possibilita o aumento da capacidade de ofertar de outra indústria 

relacionada, reduzindo o custo médio da última; e se dão via demanda, quando das chamadas 

“necessidades acarretadas”; ou seja, a implementação de determinada indústria que necessita 

da implementação de outras para o desenvolvimento de seu ciclo produtivo, caracterizando, 

portanto, em ambas situações descritas, o investimento induzido, que facilita a administração 

de recursos escassos, fator importante, principalmente, para as economias subdesenvolvidas. 

Hirschman também aponta outros aspectos importantes para elencar a prioridade dos 

projetos, diferenciando os projetos de serviços básicos e infraestrutura, tal como saúde, 

educação, energia, rodovias etc. denominados atividades Social Overhead Capital (SOC); e os 

projetos dos setores primário, secundário e terciário da atividade econômica, denominados 

Directly Productive Activities (DPA). Madureira (2015) diz que deve ser feita a combinação de 

investimentos nessas atividades de forma a maximizar a eficiência marginal do capital, ou seja, 

de tal forma que a taxa líquida de retorno seja maximizada quando dos investimentos nos 

projetos DPA. 

Classificado as indústrias mestras que devem ser o ponto de partida dos investimentos 

planejados, faz-se necessário classificar as indústrias derivadas, denominadas indústrias 

“satélites”. As principais características atribuídas por Hirschman quanto às indústrias satélites, 

são: i) forte vantagem locacional, dada a proximidade com a indústria mestre; ii) seu principal 

input é um output da indústria mestre ou vice-versa; iii) sua escala mínima de produção é menor 

que a da indústria mestre. Sendo a consolidação dessas indústrias praticamente certa, dada a 

implementação da indústria mestre, por conta das economias externas e complementaridade 

(LIMA e SIMÕES, 2009; MADUREIRA, 2015). 

Então, para mensurar de que forma ocorreria a difusão do crescimento para as regiões 

atrasadas, uma vez que ele é dado de maneira desequilibrada como estratégia de 

desenvolvimento, Hirschman denomina dois possíveis efeitos: trickling-down e polarization 

effects. O primeiro, efeito positivo decorrente do crescimento da região é priorizado nos 
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primeiros investimentos, espraiando para regiões adjacentes, com o crescimento de compras a 

investimentos em ambas regiões. Por outro lado, os polarization effects derivam, 

principalmente, da migração seletiva dos fatores de produção para a região que tem o 

crescimento inicial, além do aumento da competitividade na mesma. Logo, segundo Monasterio 

e Cavalcante (2011), Hirschman possui uma visão otimista quanto a esses efeitos, dado que as 

desigualdades seriam amenizadas por uma maior proporção dos efeitos trickling-down, uma 

vez que os desequilíbrios gerados de forma sequencial funcionariam tal como uma engrenagem.  

  

4.2 A Teoria dos Polos de Crescimento de Perroux 

 

Dadas as contribuições de Hirschman, analisou-se nesta subseção a contribuição de 

François Perroux para as teorias de desenvolvimento regional, dando ênfase ao conceito de polo 

de crescimento proposto pelo autor, e suas definições de indústrias presentes em tais polos, tal 

como eram a indústria mestre e satélite na teoria de Hirschman. Assim, como na abordagem 

anterior, Perroux argumenta que o crescimento não ocorre de forma simultânea e homogênea 

em diferentes pontos do espaço; mas sim, expressa-se por meio dos chamados “polos de 

crescimento”, e com intensidades variáveis que se difundem também de maneiras variadas dado 

os respectivos efeitos de cada polo (PERROUX, 1955 apud MONASTERIO e 

CAVALCANTE, 2011).  

Para o entendimento do conceito de polo de crescimento exposto por Perroux, é 

necessária uma análise de suas contribuições quando da definição de “espaço econômico”. 

Diferente do conceito de espaço geográfico, que possui definições específicas de suas 

dimensões, o espaço econômico trata-se de uma localização abstrata, demarcando o espaço em 

que a firma define seu plano de ação dada as relações com seus fornecedores e compradores. 

Além disso, esse espaço ocupado pela firma constitui-se de um campo de forças composto por 

um polo que emana forças centrífugas e recepciona forças centrípetas; ou seja, é “polarizado” 

de acordo com os efeitos propulsores gerados pelas indústrias, dadas as ações das empresas; 

por fim, o espaço econômico é ocupado pela firma como um agregado homogêneo; isto é, uma 

concentração industrial dada as semelhanças dentre as firmas localizadas nesse espaço (LIMA 

e SIMÕES, 2009). 

Destaca-se que a crítica de Perroux à análise de mercado neoclássica se dá no axioma 

do atomismo de mercado, que recusa a existência de unidades dominadoras dentro desse espaço 

econômico, enquanto para o autor essas unidades dominadoras podem classificar-se em firmas, 
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indústria ou um complexo industrial. Perroux também considera a importância do aparecimento 

ou crescimento de uma nova indústria ou complexo industrial, como unidade dominadora para 

o crescimento econômico.  

Ainda segundo Perroux (1967 apud Lima e Simões, 2009), essas indústrias têm atenção 

atraída no processo de crescimento dada sua potencialidade de exercer forças sobre outras 

indústrias, como características de suas economias externas e inter-relações industriais. Assim, 

essa indústria-chave, também denominada Indústria Motriz é responsável por esses efeitos 

propagadores em outras indústrias, uma vez que o aumento de sua produção também eleva a 

produção de suas indústrias vinculadas, denominadas indústrias movidas.  

Então, são elencados por Perroux algumas características da indústria motriz que 

compõem o polo. Segundo Duarte (2015),  a indústria líder do complexo industrial – Indústria 

Motriz – deve possuir uma taxa de crescimento além da média nacional, também deve possuir 

vastas relações de insumo-produto; além disso, é importante que o investimento nessa nova 

indústria apresente-se como uma atividade inovadora, geralmente de grande dimensão e 

estrutura oligopolista e, por fim, deve possuir grande poder de mercado, para que possa 

influenciar os preços de produtos e insumos das indústria movidas, além de ter capacidade para 

produzir não só para o mercado nacional, mas para o externo.    

Outro elemento introduzido por Perroux para maior compreensão do processo de 

crescimento econômico é a concentração territorial do complexo. Perroux (1967, apud Lima e 

Simões, 2009), mostra que há intensificação econômica no meio geográfico onde a indústria 

motriz se localiza de forma imediata, consistindo em uma diversificação do consumo, e 

necessidades urbanas para a população local, como, moradias, transporte, entre outros fatores, 

que são observáveis nas economias que adotam uma postura de legalização. Mais uma vez, é 

defendida a importância de uma indústria motriz com capacidades de modificar a região em 

que está situada, e sendo poderosa o bastante, segundo Perroux (1967, apud Madureira, 2015), 

será capaz também de modificar a economia de um país como um todo, por conta das fortes 

interdependências técnicas com muitas outras indústrias, influenciando as estruturas de 

produção e demanda. 

Além disso, Perroux (1967 apud Lima e Simões, 2009) enfatiza a importância das inter-

relações industriais para o desenvolvimento da própria indústria motriz e seu respectivo lucro. 

Assim, ele ressalta que:  
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Estas indústrias, denominadas motrizes, exercem ações específicas sobre 

outras indústrias e sobre a economia como um todo, pois seu lucro é função 

não apenas de seu volume de produção e de compra de serviço, mas também 

do volume de produção e compra de serviços de outras empresas, ou seja, as 

firmas estão ligadas pelo preço e pela tecnologia, o que caracteriza economias 

externas e evidencia a importância das inter-relações industriais (PERROUX, 

1967, p.170 apud LIMA; SIMÕES, 2009, p.8). 

 

Logo, é essencial à teoria de Perroux, bem como os conceitos de polarização embutidos 

na descrição dos polos de crescimento, pois, tal conceito dita de que forma tais concentrações 

industriais induzem o desejado desenvolvimento econômico regional. Esses conceitos são 

divididos por Perroux (1955, apud Monasterio e Cavalcante, 2011) em quatro elementos 

constituintes do processo de indução do desenvolvimento: i) polarização técnica; ii) polarização 

econômica; iii) polarização psicológica; e, iv) polarização geográfica. 

A polarização técnica se dá nos encadeamentos entre as indústrias motriz e movidas, e 

seus respectivos efeitos (PERROUX, 1955 apud MONASTERIO e CAVALCANTE, 2011). 

Assemelha-se aqui o conceito de polarização técnica com as capacidades completivas 

anteriormente mencionadas quando da exposição teórica das contribuições de Hirschman, onde 

a implementação ou crescimento de indústria motriz, impulsiona ou induz o crescimento e/ou 

surgimento de uma indústria movida. 

Quanto à polarização econômica, Perroux (1955, apud Monasterio e Cavalcante, 2011) 

argumenta que essa é derivada da geração de emprego e renda, inerente ao próprio 

desenvolvimento do polo; enquanto a polarização psicológica se dá com os investimentos 

gerados do otimismo dos agentes econômicos perante o sucesso da indústria motriz. Por fim, a 

polarização geográfica se refere ao desenvolvimento do sistema urbano das regiões onde a 

indústria for implementada, tanto pelos fatores produtivos - onde há reduções de custo de 

transporte -, quanto pela criação de economias externas de escala e de aglomeração.  

Cabe ressaltar ainda que, as conclusões que Perroux (1967, apud Lima e Simões, 2009) 

tira em sua análise de crescimento não são necessariamente positivas, o desenvolvimento 

gerado com a implementação dessas indústrias pode ter um caráter anárquico, pois o mesmo 

gera desequilíbrios econômicos e sociais que podem resultar em uma distribuição de salários e 

rendas adicionais sem que haja um acompanhamento do crescimento do produto, e também 

pode gerar uma concentração das inovações em investimentos especificamente na indústria 

motriz sem um escoamento eficaz para as indústrias movidas, o que, por sua vez, pode gerar 

um desenvolvimento atrasado dessas indústrias. Sendo assim, a implementação de indústrias 
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motrizes necessita de transformações de ordem social e mental da população, como forma de 

garantir as condições essenciais para o desenvolvimento. Portanto: 

 

O crescimento e o desenvolvimento dum conjunto de territórios e de 

populações não serão, por conseguinte, conseguidos senão através da 

organização consciente do meio de propagação dos efeitos do pólo de 

desenvolvimento. São órgão de interesse geral que transformam o crescimento 

duma indústria ou duma atividade em crescimento duma nação em vias de 

formação e os desenvolvimentos anárquicos em desenvolvimento ordenado 

(PERROUX, 1967, p.194, apud LIMA; SIMÕES, 2009, p.9).  

 

Perroux (1967) ainda ressalta a importância das instituições nesse papel de 

“conscientização da população”, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, 

onde se tem uma grande parte da população sem condições mínimas de educação, saúde e 

moradia. 

 

  4.3 Indústrias Motriz e Movidas, Mestre e Satélites e a Indústria Canábica  

 

Por fim, dadas as contribuições e Hirschman e Perroux, esta subseção buscou 

demonstrar semelhanças entre os conceitos que foram propostos pelos autores, e as dimensões 

possíveis de uma indústria canábica difundida, com suas capacidades industriais sendo 

adequadamente exploradas.  

Como se pôde observar, uma característica ímpar da exploração da Cannabis é a 

possibilidade de servir como matéria-prima para indústrias de bens e serviços completamente 

distintos, assemelhando-se às características dos encadeamentos produtivos (linkages effects) 

descritos por Hirschman, e as interdependências técnicas entre as  indústrias motrizes e suas 

respectivas indústrias movidas apresentadas por Perroux (1955, apud Monasterio e Cavalcante, 

2011), que induzem o desenvolvimento regional das quatro formas anteriormente citadas.  

Já a polarização técnica, apresenta-se no caso do surgimento da indústria canábica, 

impulsionando o crescimento e/ou surgimento de indústrias adjacentes. Isso ocorre pelo fato da 

Cannabis permitir encadeamentos para diversos mercados; ou seja, a partir de uma planta é 

possível introduzir o mercado do uso social, do turismo, de tecidos, de cosméticos, 

farmacêutico, e do próprio agronegócio com a criação de startups especializadas em tecnologias 

de cultivo e comercialização, além dos mercados paralelos, como o mercado de tabacarias e 



47 

 

 

 

headshops26 (todas essas, indústrias movidas) responsáveis por vendas de ferramentas de 

auxílio para o uso e/ou reduções de danos da maconha. E, para cada mercado que a Cannabis é 

capaz de atingir, os investimentos se desdobram desde maquinários para o tratamento das fibras 

e sementes de cânhamo enquanto tecido, combustível e materiais de construção, até aos 

investimentos no âmbito científico para o tratamento do cânhamo enquanto cosméticos e 

medicamentos, entre outros.   

Quanto à geração de emprego e renda derivada da polarização econômica, este efeito já 

é observado nas economias com regularização do mercado canábico, e, a crescente da indústria 

nestes países demonstra a polarização psicológica de fato, onde anualmente os investimentos 

dos mercados estabelecidos cresce de maneira exponencial. Já a polarização geográfica, pode 

ser vinculada principalmente ao turismo decorrente do uso social da Cannabis, como é 

observado em regiões como Amsterdam, na Holanda, que melhora as condições do sistema 

urbano da região, e vai se espraiando para as regiões adjacentes. Todas essas formas de indução, 

são descritas por Hirschman como parte dos efeitos de trickling-down.  

No que tange às inter-relações industriais, estas se mostram como elemento essencial 

desse processo de desenvolvimento, como apontado na teoria de Perroux. No caso da indústria 

canábica, essas inter-relações industriais ficam evidentes, uma vez que todas as indústrias que 

se utilizam de alguma propriedade da planta, necessitam de uma produção eficiente; ou seja, 

necessitam que haja investimento no agronegócio para garantir a efetividade de suas respectivas 

indústrias.  

Por outro lado, salienta-se que a produção em massa de Cannabis não se sustenta se for 

restringida ao seu uso social, necessitando de investimentos tecnológicos e indústrias paralelas 

que dialoguem com tal produção dada a criação de capacidades completivas־ como descritas 

por Hirschman -, dado que o crescimento da produção de maconha e seus respectivos gastos, 

impactam diretamente na produção, por exemplo, de combustíveis derivados do óleo da 

Cannabis, ou da produção de seda utilizada para enrolar os cigarros, ou de outros produtos 

derivados para o uso encontrados em tabacarias e headshops.  

Em relação à concentração territorial do complexo, como foi visto em Perroux, tal 

relação define a intensificação econômica no ambiente em que o polo é constituído, porém, 

fazendo-se clara a necessidade de transformações de ordem social e mental da população, com 

a utilização das instituições cumprindo o papel de garantir as condições necessárias ao 

 
26 Semelhante a tabacaria, o headshop conta com uma maior variedades de produtos relacionados à redução de 

danos dos usuários e contém uma estética mais contemporânea.  
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desenvolvimento, principalmente em países subdesenvolvidos tal como o Brasil, onde a falta 

de conhecimento pode ser um problema crônico.   

E quando se trata de legalização da maconha, essa falta de conhecimento se torna ainda 

maior, tanto por um conservadorismo exacerbado que impede que muitos tenham contato com 

tais assuntos, quanto pela falta de discussão sobre o tema, ainda mais no âmbito econômico e 

industrial, o que reforça a importância de trabalhos como esse, que tem o objetivo de discutir e 

propagar os efeitos deste polo de desenvolvimento. 

Logo, nota-se a importância da implementação do polo de crescimento para o 

desenvolvimento nacional, pois, uma vez que se torna possível tal implementação, há uma 

completa modificação das características socioeconômicas da região onde for localizada, pois 

cria-se zonas de desenvolvimento a partir de seus principais efeitos (PERROUX, 1967, apud 

LIMA e SIMÕES, 2009). O que, por sua vez, analisando os impactos socioeconômicos nos 

países que legalizaram a Cannabis, já se observa a dimensão desses em regiões que se 

regularam juridicamente e socialmente de forma a garantir o desenvolvimento desse polo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho se propôs analisar a complexidade da Cannabis desde as suas primeiras 

aparições evidenciadas no mundo até as discussões atuais, para que fosse verificada a 

possibilidade de uma intervenção do Estado no que diz respeito à regulamentação dessa planta 

de forma coesa e com o intuito de identificar possíveis alternativas de geração de emprego, 

renda e desenvolvimento socioeconômico. 

Neste sentido, buscando atender os objetivos propostos, inicialmente foi feita uma 

análise histórica do processo de proibição da maconha no Brasil. Como ponto de partida, foi 

apresentado de que maneira a Cannabis chega ao país e como a percepção sobre a planta se 

altera conforme a sua popularização entre as classes menos favorecidas e torna-se evidente, 

culminando em sua primeira proibição oficial pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 

1830. Assim, o primeiro ponto a se destacar com este trabalho é o cenário proibitivo do início 

do século XIX que traduz a realidade punitiva do século atual, conforme demonstrado pela 

análise de dados carcerários apresentados e que resulta não só em gastos milionários que o 

Estado dispõe a guerra às drogas, mas a um custo social às famílias dos indivíduos – em sua 

maioria negros – pelo despreparo do sistema carcerário, que além de aumentar gradativamente 

o seu encarceramento, não reduz o número de usuários, e não soluciona o problema do tráfico 

e do crime organizado.  

Por sua vez, o debate sobre a regulamentação da Cannabis e todas as particularidades é 

enfraquecido pela argumentação contrária e muitas vezes não fundamentada, que, na maioria 

dos casos, parte do próprio Estado, que deveria se propor ao debate; mas que, como foi 

demonstrado, propagou a desinformação em diversos momentos da história, com discursos 

redutores da complexidade que o tema carrega, dificultando o acesso a um produto 

regulamentado por parte dos usuários, além de alternativas para indivíduos que não atingem o 

resultado médico adequado com os métodos convencionais, e torna “opaca” a discussão a nível 

de produção industrial. Para os três casos, o trabalho se propôs a apresentar os debates, e as 

argumentações científicas presentes na literatura com base em pesquisa bibliográfica, com o 

intuito de diminuir a desinformação e trazer ao leitor as argumentações pouco abordadas em 

nível midiático, como o fato da impossibilidade de overdose pelo consumo de maconha, por 

exemplo. 

Após longos anos de políticas proibitivas, o século XXI é marcado por uma maior 

abertura do debate sobre a legalização e regulamentação da maconha. Assim, para atender ao 
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segundo objetivo específico proposto neste trabalho, analisou-se alguns casos de 

regulamentação em seus diferentes modos, dando ênfase ao mercado de uso social estabelecido 

no estado do Colorado, nos EUA, pioneiro na regulamentação da maconha no país, e que 

apresenta ganhos bilionários em poucos anos de venda e arrecadação de impostos, além de alta 

geração de emprego conforme os relatórios analisados.  

Além disso, o cenário de produção industrial é inicialmente analisado por sua 

complexidade. A pesquisa bibliográfica permitiu conhecer parte relevante dos quase 25.000 

usos conhecidos da planta, que se apresenta na produção de têxteis, combustível, cosméticos, 

materiais de construção, plásticos, entre outros. Além da própria diversificação produtiva 

presente na utilização do cânhamo como insumo, a produção internacional apresentada mostra 

a dimensão desse mercado nas principais economias mundiais, como China, Estados Unidos e 

Canadá.  

Também ressaltou-se, mesmo que ainda de forma pouco difundida em comparação ao 

mercado de uso social e terapêutico, o quanto o mercado industrial tem se mostrado importante, 

uma vez que a produção do cânhamo industrial já tem ganhos milionários nas principais 

economias, e com projeções de também se tornar um mercado bilionários nos próximos anos.  

Já em termos de produtividade e/ou qualidade, o cânhamo demonstrou-se superior a 

seus concorrentes em alguns mercados, como no caso do eucalipto na produção de papel, do 

algodão na produção de têxteis, da soja no setor alimentício, e na produção de concreto, madeira 

e combustível. Evidenciou-se também as vantagens ecológicas do cânhamo perante todos os 

concorrentes, por possuir ciclo de vida reduzido em comparação as árvores utilizadas para 

produção de madeira, e não necessitar de pesticidas em comparação ao alto nível encontrado 

nas produções de algodão. 

No que tange à relação teórica e empírica proposta nesta pesquisa para tratar da 

legalização da maconha como forma alternativa de atividade a ser explorada economicamente 

pelo Brasil, buscou-se atender o terceiro objetivo específico do trabalho, com base nas 

contribuições de dois dos principais teóricos do desenvolvimento econômico regional, quais 

sejam: Albert Hirschman e François Perroux. Pelo método exploratório, a concepção de um 

setor chave, uma indústria motriz, uma indústria mestre e outras nomenclaturas de mesma 

definição foram utilizadas para a compatibilização com a indústria canábica explicitada nesse 

trabalho, principalmente nas suas duas últimas subseções. A concepção de que a indústria 

canábica teria o poder descrito pelos teóricos de gerar o desenvolvimento regional 

desequilibrado que, posteriormente, iriam culminar em um desenvolvimento nacional, foi 
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defendida com base na comparação dos pressupostos utilizados pelos autores e todas as 

características específicas da Cannabis e de seus resultados nos mercados em que ela se 

encontra regulamentada. Por fim, evidenciou total semelhança das características do processo 

de desenvolvimento descrito pelos autores com base na implementação de uma indústria 

motriz/mestre com os resultados encontradas na pesquisa bibliográfica sobre a Cannabis, desde 

seus encadeamentos produtivos, que geram investimentos induzidos, até seus resultados, 

encontradas nas economias em que a produção da planta já foi regulamentada.      

Então, tendo atingido os objetivos específicos, o trabalho pôde responder seu objetivo 

geral, que foi analisar as características da indústria canábica presentes na história e os impactos 

econômicos nas economias contemporâneas enfatizando um sistema de regulamentação do 

mercado canábico, como alternativa de desenvolvimento econômico nacional. Logo, com isso, 

concluiu-se que a legalização e regulamentação da maconha, e a exploração da indústria 

canábica no Brasil podem servir como um alternativa de desenvolvimento־inicialmente 

regional־ com uma redução de gastos carcerários e de repressão policial, diversificação 

produtiva, diminuição dos prejuízos ambientais causados pelas produções convencionais dos 

insumos substituíveis pelo cânhamo, aumento do investimento na saúde, com a utilização das 

composições medicinais da Cannabis, e principalmente, uma diminuição dos argumentos 

redutores da complexidade da planta.  

Em tempo, neste contexto, sugere-se como pesquisas futuras a realização de uma análise 

mais aprofundada da projeção de um cenário de legalização da Cannabis no Brasil, levando em 

consideração os aspectos jurídicos, as formas de arrecadação de impostos; e, no âmbito da 

produção industrial, uma análise de localização para o desenvolvimento regional com base nas 

produções de cânhamo. 
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