
Terpenos: A Evolução da Cannabis



Estudo realizado pela Bilva Elemental em parceria com o estúdio 

de comunicação Ganja Talks e o aplicativo Who is Happy.

Introdução

Para muitos, a palavra terpeno soa como algo distante. Mas, ao associá-los aos óleos 

essenciais, muito usados na aromaterapia, percebemos que está mais próximo do 

nosso cotidiano do que imaginamos. Os terpenos são compostos químicos 

responsáveis por, entre outras coisas, dar aroma e gosto a uma vasta classe

de plantas. São encontrados em flores, folhas, madeiras, raízes e líquens. 

À medida que a ciência e a tecnologia nos levam a uma compreensão mais clara da 

cannabis, sua estrutura e funcionalidades, os terpenos, encontrados nos tricomas da 

flor (glândulas que produzem também os famosos canabinóides THC e CBD), se 

revelam peças fundamentais na análise sobre os efeitos recreativos, terapêuticos

e industriais da maconha. O estudo Terpenos: A Evolução da Cannabis se propõe

a ampliar o conhecimento geral sobre esses compostos, suas propriedades, seu

consumo e de que maneira eles prometem contribuir para a revolução do mercado 

canábico. 



O autor Ed Rosenthal’s Marijuana Grower’s Book define os terpenos como

“os maiores componentes da resina da maconha, uma vez que compõem a maior

porcentagem de óleos essenciais aromáticos contidos na maioria das plantas”. 

As plantas produzem terpenos, para, geralmente:

- Atrair polinizadores: daí o perfume agradável que emanam;

- Repelir ou matar herbívoros: como uma forma de proteção natural;

- Atrair os predadores de herbívoros. 

O que são os terpenos?1.



Na Cannabis, os terpenos são conhecidos por trazer os inconfundíveis aromas que 

distinguem as diferentes cepas da planta. De acordo com o Medical Jane, foram

encontrados mais de 140 terpenos na maconha. 

 

Cada strain possui um perfil único de terpenos, o que contribui para a gigante variedade

de aromas e sabores que consumidores podem experimentar. A citricidade da Lemon Haze,

os toques florais da Lavender, o aroma frutado da Blueberry e o cheiro de petróleo da

Sour Diesel, por exemplo estão ligados diretamente à combinação de terpenos que

compõem essa cepa.  

O paladar diversificado de sabores da cannabis é inegavelmente impressionante. Mas,

sem dúvida, a característica mais fascinante dos terpenos é a sua capacidade de interagir

sinergicamente com outros compostos na planta, como os canabinóides, e contribuir para 

seus efeitos no organismo, criando o efeito Entourage, que potencializa os benefícios 

terapêuticos dos componentes individuais da cannabis. 

No corpo humano, os terpenos se conectam com neurotransmissores, como a dopamina,

a molécula da motivação, ou a serotonina, que regula o sono e o humor, por exemplo.

Eles também controlam o fluxo de THC no cérebro. 

Os terpenos mais conhecidos na cannabis são: 

terpenos e cannabis2.



Alpha e Beta-pineno

Com o aroma característico do pinho, o 

pineno também é encontrado no alecrim

e no manjericão. Com propriedades antis-

sépticas, esse terpeno provoca aumento 

na concentração e retenção de memórias. 

Linalol

A fragrância doce, que conquistou o olfato 

feminino ao ser usado em perfumes icônicos, 

como o Chanel 5, também pode ser encon-

trada em strains com dominância indica da 

cannabis, como a Lavender que, como o 

nome anuncia, está presente nas aromáticas 

flores da Provença. Terapeuticamente, pode 

ser usado no combate à ansiedade, além de 

ser um poderoso anticonvulsivante. 

β-mirceno

Um dos terpenos mais abundantes na

cannabis, o β-mirceno produz aquele 

aroma particular, perceptível a qualquer um 

que conhece a erva. Estudos indicam que 

ele induz ao sono, relaxa o corpo e, 

quando associado ao CBD, atua no

combate a dor e inflamações.



β-mirceno

Um dos terpenos mais abundantes na cannabis, o β-mirceno produz aquele aroma particular, 

perceptível a qualquer um que conhece a erva. Estudos indicam que ele induz ao sono, 

relaxa o corpo e, quando associado ao CBD, atua no combate a dor e inflamações.

Está presente na manga e na erva-cidreira. 

Linalol

A fragrância doce, que conquistou o olfato feminino ao ser usado em perfumes icônicos, 

como o Chanel 5, também pode ser encontrada em strains com dominância indica da

cannabis, como a Lavender que, como o nome anuncia, está presente nas aromáticas flores 

da Provença. Terapeuticamente, pode ser usado no combate à ansiedade, além de ser um 

poderoso anticonvulsivante. 

A extração de terpenos não é uma novidade – perfumarias já dominam as técnicas para 

extrair o aroma das plantas há muito tempo. A novidade é que a indústria canábica está 

aproveitando esse know-how para isolar os terpenos da cannabis e aplicá-los em novos 

produtos. Óleos essenciais, velas aromáticas, cosméticos... Um universo de possibilidades! 

Mas, também, para recriar em laboratório o aroma de strains conhecidas a partir da

combinação dos terpenos presentes em cada uma delas. Mapear a genética de uma cepa 

para detectar a combinação de terpenos que ela possui – e utilizar os compostos de outras 

plantas para, assim, reconstruir seu aroma – já é uma realidade. 

Graças à tecnologia, podemos ter à disposição produtos totalmente legais que reproduzem 

os aromas e efeitos terapêuticos da cannabis – e, quando consumidos juntamente com a 

planta (podem ser vaporizados, por exemplo), agregam à brisa um efeito de ampliação de 

sensações.

Consumo de terpenos3.
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Um dos terpenos mais abundantes na cannabis, o β-mirceno produz aquele aroma particular, 

perceptível a qualquer um que conhece a erva. Estudos indicam que ele induz ao sono, 

relaxa o corpo e, quando associado ao CBD, atua no combate a dor e inflamações.

Está presente na manga e na erva-cidreira. 

Linalol

A fragrância doce, que conquistou o olfato feminino ao ser usado em perfumes icônicos, 

como o Chanel 5, também pode ser encontrada em strains com dominância indica da

cannabis, como a Lavender que, como o nome anuncia, está presente nas aromáticas flores 

da Provença. Terapeuticamente, pode ser usado no combate à ansiedade, além de ser um 

poderoso anticonvulsivante. 

É de conhecimento geral que a manga potencializa os efeitos da cannabis no organismo 

humano. Mas por quê?

Para responder a isso, temos de voltar aos terpenos, que, conforme explicado

anteriormente, alteram os efeitos do THC no organismo, adicionando sutilezas à brisa.

Uma das funções deles, por exemplo, é encurtar o caminho para o THC chegar no cérebro 

com mais rapidez e facilidade.

E o mirceno, um dos terpenos mais abundantes em diversas genéticas, está presente 

também na fruta tropical, quando muito madura. Por isso, de acordo com as instruções do 

autor Ed Rosenthal, comê-la cerca de meia hora antes de usar a cannabis permite que os 

mircenos da fruta abram o caminho para o THC que vem em seguida... daí o punch. 

A manga também ajuda a sustentar os efeitos terapêuticos da maconha, ajudando

pacientes que gostariam de prolongar os alívios que a planta traz.

O efeito da manga
e sua relação com
os terpenos recreativos

4.
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Um dos terpenos mais abundantes na cannabis, o β-mirceno produz aquele aroma particular, 

perceptível a qualquer um que conhece a erva. Estudos indicam que ele induz ao sono, 
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Linalol

A fragrância doce, que conquistou o olfato feminino ao ser usado em perfumes icônicos, 

como o Chanel 5, também pode ser encontrada em strains com dominância indica da

cannabis, como a Lavender que, como o nome anuncia, está presente nas aromáticas flores 

da Provença. Terapeuticamente, pode ser usado no combate à ansiedade, além de ser um 

poderoso anticonvulsivante. 

No Brasil, o CDB é considerado o principal componente terapêutico da maconha. Mas essa 

percepção começa a mudar à medida em que são estudados outros componentes, como os 

terpenos, que desempenham um papel importante no aumento dos efeitos da cannabis 

usada para fins medicinais.

Os terpenos atuam no organismo dissolvendo lipídios ou gorduras, inibem a absorção de 

serotonina, assim como o Prozac, aumentam a atividade da norepinefrina, como o Elavil, 

entre outras funções. 

O Dr. Ethan Russo, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto Internacional de 

Cannabis e Canabinoides, demonstrou com evidências científicas que os componentes de 

plantas não canabinóides, como os terpenos, servem como inibidores dos efeitos

intoxicantes do THC, aumentando assim o índice terapêutico do THC. Essa sinergia aumenta 

o potencial de extratos medicinais à base de cannabis para tratar dor, inflamação, infecções 

fúngicas e bacterianas, depressão, ansiedade, dependência, epilepsia e até câncer.

É comum encontrar dispensários médicos de cannabis que formulam as rodas de terpenos, 

onde ficam descritos os perfis de terpenos de cada strain, para pacientes escolherem

por ali os efeitos que buscam na planta. 

Ao traçar os perfis de terpenos, é possível prever e até mesmo manipular os efeitose o 

medicinal das variedades de maconha, proporcionando oportunidades infinitas para o 

desenvolvimento de novas e altamente desejadas strains, baseando as decisões de

melhoramento em dados analíticos reais.

Pesquisas mais específicas ainda são necessárias para melhorar a precisão na descrição e 

previsão de como os terpenos da cannabis podem ser usados   para ajudar a tratar doenças 

específicas, mas o fato é que a maconha se coloca também como uma fonte terapêutica 

importante através dos terpenos.

Efeitos terapêuticos
dos terpenos

5.
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Um dos terpenos mais abundantes na cannabis, o β-mirceno produz aquele aroma particular, 

perceptível a qualquer um que conhece a erva. Estudos indicam que ele induz ao sono, 

relaxa o corpo e, quando associado ao CBD, atua no combate a dor e inflamações.
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A fragrância doce, que conquistou o olfato feminino ao ser usado em perfumes icônicos, 

como o Chanel 5, também pode ser encontrada em strains com dominância indica da

cannabis, como a Lavender que, como o nome anuncia, está presente nas aromáticas flores 

da Provença. Terapeuticamente, pode ser usado no combate à ansiedade, além de ser um 

poderoso anticonvulsivante. 

A strain Thai, encontrada nas latas de maconha que aportaram na costa sudeste do Brasil 

em 1987, no Verão da Lata, teve seu perfil de terpenos estudado pela empresa canadense 

Bilva Elemental, que desenvolveu uma tecnologia para, usando terpenos extraídos de outras 

sementes, raízes, flores, folhas e madeiras, recriar a experiência dessa sativa. 

Em breve, a empresa pretende trazer para o Brasil os terpenos da Thai,

que trouxeram para o imaginário popular brasileiro o nostálgico Verão da Lata. 

Terpenos puros no Brasil6.



A Bilva Elemental agradece a leitura. Esperamos ter agregado conhecimento

e ainda mais interesse sobre esse universo tão promissor que é o dos terpenos. 

Até o próximo!

Sobre a Bilva Elemental

Criada pelos brasileiros João Paulo Costa, Fernando Lopes e Camillo Costa,

a empresa canadense desenvolve tecnologias relacionadas à extração de cannabis para 

desenvolvimento e análise - foi responsável pela criação do processo de extração por 

vapor, sem a necessidade de solventes. 

Focada no mercado de terpenos, a Bilva Elemental trabalha com terpenos de diversas 

fontes da natureza para recriar, a partir deles, a experiência de genéticas específicas da 

cannabis. A empresa também desenvolveu parcerias estratégicas com laboratórios para

a análise do perfil de terpenos de cada genética, criando inteligência sobre as

possibilidades de aplicação do produto para uso medicinal ou recreativo.

www.bilvaelemental.com.br

       www.facebook.com/BilvaElemental

       www.twitter.com/bilvaelemental 

       www.instagram.com/bilva_elemental  



Sobre o Who is Happy

O Who is Happy é uma rede social de geolocalização criada para que os consumidores

de cannabis, anonimamente, compartilhem seus sentimentos em todo o mundo, além de 

encontrar informações sobre o consumo e localizar serviços e estabelecimentos úteis.

O aplicativo, que também monitora as estatísticas do consumo de cannabis em países 

onde atua, passou pelo processo de aceleração da Canopy Boulder.

       www.facebook.com/whoishappyapp

       www.twitter.com/whoishappyapp

       www.instagram.com/who_is_happy



Sobre o Ganja Talks

O Ganja Talks busca promover o conhecimento sobre a cultura canábica, sobretudo no 

Brasil, através de um festival que, todos os anos, oferece uma programação com 

palestras, bate-papos, filmes e exposições de produtos, ideias e serviços relacionados à 

cannabis - além de propor um diálogo entre as esferas que envolvem o tema: negócios, 

tecnologia, uso medicinal e políticas públicas, por exemplo. O estúdio também produz 

conteúdo canábico multimídia - que se converge nas principais plataformas online.

www.ganjatalks.com

Loja online: www.ganjatalks.store 

       www.facebook.com/ganjatalks

       www.twitter.com/ganja_talks

       www.instagram.com/ganjatalks
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