


Muito além das Flores…

É com grande alegria que apresentamos a você a 10° edição da

Revista  Paz  Infinita  –  A  revista  do  auto-cultivador  brasileiro!

Sempre nos preocupamos em levar até suas mãos o mais fino da

informação por um preço acessível a todos. Agora, mais uma vez,

não vamos decepcionar. 

O tema desta  edição  são as  extrações de cannábis para  que

você,  que aprecia  nossa forma de levar  a informação,  fique por

dentro dessas especiarias que fazem toda a diferença no menu de

qualquer cannabicultor que se preze. Após essa leitura você estará

pronto para extrair o que há de melhor nas suas flores, entender

melhor  o  mundo  cannábico  e,  ao  mesmo  tempo,  ajudar  quem

precisa ter acesso ao óleo medicinal de forma fácil e segura. 

Como em todas as nossas Revistas anteriores,  ao se aprofundar

nestas mais de 40 páginas, o amigo leitor haverá alcansado, como

sempre, um vasto conhecimento teórico dos temas, elém de estar

pronto  para  por  em  prática  o  preparo  de  diversas  extrações,

enfatizando a resina e o óleo medicinal caseiro geralmente vendido

a  preços  exorbitantes  no  mercado,  mas  que  com um pouco  de

conhecimento compartilhado pode ser produzido quase com custo

zero, mesmo nas casas mais humildes do Brasil.

Na página 34 você encontrará a nossa entrevista completa com a

fundación  Daya  responsável  pela  maior  plantação  medicinal  de

cannabis da América latina e pela distribuição (GRATUITA) do azeite

para milhares de pacientes no Chile.

Vale a pena conferir. Vem com a gente!



CHARAS

 Charas  é  uma  forma  primordial  de  hashish  que  como  a  maioria  das

extrações de cannabis consiste em separar os tricomas das flores e folhas

de uma maneira que se possa consumí-los diretamente (preparando infusões

ou  mesmo  fumando).  A  grande  diferença  entre  CHARAS   e  HASHISH

convencional é que o chara é retirado das plantas ainda vivas. O charas é

originário  da  região  da  Ásia,  que  engloba  o  Pakistão,  Nepal,  mas

principalmente a Índia onde já é consumido há milhares de anos.

Tanto na Índia como em outros lugares do mundo a cannabis é usada como

parte e práticas religiosas, o charas em particular, graças a se tratar de uma

extração feita com a planta ainda viva, tem um papel central em muitos

rituais sagrados hindus.

Shaivs – uma vertente do hinduísmo que cultua 

Shiva como o Deus supremo – por exemplo, 

frequentemente descreve seu Senhor fumando e 

incorpora a prática de fumar charas em seus 

rituais. Eles costumam colocar o chara em um 

cachimbo de barro chamado “chillum”  e, antes 

de fumar, cantam os muitos nomes de Shiva em 

veneração.
Shiva – Deus Hindu fumando pintado em um mural em 
edifícios localizado às margens do Ganges



A extração milenar do charas é feita

através de se esfregar as mãos nas

plantas  ainda  vivas até  grudarem

tricomas  suficiente  nas  palmas  das

mãos.  Apesar  de  ser  um  processo

rudimentar essa extração faz muito

sucesso inclusive nos coffee shops de

Amsterdã  –  onde é  vendida  a  altos

preços  como  uma  iguaria  –  e

provavelmente nunca deixará de ser

feita porque ela garante altos níveis

de  THC  e  baixos  níveis  de  CBD  e

outros  cannabinóides  em

consequência  do  momento  da

extração.  Seu  valor  é  dado  não  só

pela  alto  nível  de  intensidade  da

“onda”  mas  também  porque  leva

cerca  de  8  horas  de  trabalho  duro

para  se  coletar  cerca  de  7g  ou  8g

com a palma das mãos.

Chillum – cachimbo de barro utilizado para consumir 
charas

Todo cultivador já passou por esse momento em que ao 
fazer a manicura das suas plantas ou retirar o “excesso” de 
folhagem durante a floração, consegue tirar dos seus dedos 
um pouco de charas



Você  deve  apertar  as  flores  gentilmente  e  pacientemente,  com  força

suficiente apenas para os primeiros tricomas começarem a grudar na sua

pele,  depois  suas  palmas  devem  ficar  gradativamente  negras  se  o  seu

trabalho estiver sendo feito corretamente. 

Depois  disso  você  esfregará  as  mãos

uma na outra para retirar o chara em

pequenas porções, por isso geralmente

os charas são encontrados no formato

de “dedo” ou de “bolas”. 

As pequenas flores da parte baixa da planta, chamadas de “pipocas” são

especialmente valiosas  para  esse  tipo  de extração,  já  que normalmente

estão  em um nível  de  maturação  anterior  ao  do  resto  da  planta,  com

tricomas no auge do THC, mas sem muita serventia para apreciadores dos

top buds.

Como  pode  ser  visto  no  nosso  artigo  completo  sobre  o  “ponto  de  colheita  da

cannabis” existe um dia exato em que o nível de THC da planta está no seu ápice

(que varia segundo a genética). A partir desse data, o nível de THC começa a cair ,

dia após dia, e o de CBD aumentar. O cultivador deve realizar a colheita no dia que

lhe seja mais estratégico de acordo com a sua necessidade



No final  da  sua  extração,  o  charas  devem ter

uma cor amarronzada ou até mais para o preto.

O  que  é  um bom sinal  de  que  não  há  muita

matéria orgânica da planta em si no meio da sua

extração de tricomas.  É  indicado  deixar  secar

um  pouco,  por  cerca  de  uma  semana,  numa

caixa de madeira por exemplo que você usaria

para secar suas flores.

O que s o Tricomas?ã

Todos  nós  que  já  passamos  algum  tempo  admirando  flores  de

cannábis já nos deparamos com flores cobertas do que parece ser

um tipo de granulado de açúcar ou algo como se tivesse havido

uma geada que fez uma cobertura na planta, pequenos cristais que

fazem a flor ficar ainda mais bonita e que quando você passa a mão

neles  percebe  que  são  grudentos  e  mais,  que  são  eles  que

armazenam os chamados terpenos – o cheiro da planta. Além do

odor  da  planta  o  tal  granulado  de  açúcar  também armazena  a

maior  parte  dos  cannabinóides  e  dos  flavonóides  (o  sabor)

presentes na sua strain. 



Além  de  estarem  principalmente  nos

cálices das flores, os tricomas também

estão  espalhados  pelas  folhas  mais

próximas  e  até  pelos  galhos;

dependendo  da  strain  há  mais  ou

menos  tricomas,  em mais  ou  menos

folhas e galhos. Por isso, comumente 

não  só  as  flores  mas  também  folhas  são  usadas  para  a

confecção das extrações.

Os tricomas são uma forma de proteção para a cannábis: proteção

para  temperaturas  extremas,  para  pequenos  insetos/ácaros  que

ficam  grudados  facilmente  nos  tricomas  e  até  para  alguns

herbívoros  que ao  se  alimentarem de  uma parte  da  planta  vão

sentir  “a  onda”  tão  forte  que  serão  incapazes  de  devorar  uma

plantação inteira. Sem falar que seu aroma e brilho são os atrativos

que  a  planta  oferece  para  atrair  insetos  polinizadores  que

contribuem para a reprodução da planta em estado natural.



Todas  extrações  de  cannábis  com

teor de THC e outros cannabinóides

muito  maior  que  em  uma  simples

flor são feitas a partir da separação

dos tricomas e por isso concentram

os  efeitos  e  os  aromas  e  sabores

muito mais intensamente.



Kief ou Hashish

Kief é nada mais nada menos que

os tricomas soltos da planta já seca,

você  pode  ver  esse  processo

ocorrer facilmente com o uso de um

“dichavador” de metal que contenha

3 compartimentos, e aquela “grade”

igual  a  dos  cachimbos  que

permitem  que  apenas  o  material

mais fino caia da sua flor enquanto

você “desbelota” ou “dichava” e fique

armazenado  no  fundo  do

dichavador. Para ver esse processo

você  pode  acompanhar  o  vídeo  no

canal  Paz  Infinita  preparou  com

todo  carinho  pra  você  :  Making  of

Hash.



Existem  outros  métodos  rudimentares  de  extrair  esse  precioso

componente  da  cannábis  que  não  exigem  nenhum  equipamento

especial, o principal a ser lembrado é que flor deve estar bem seca e

curada (processo que leva meses pra ser feito corretamente) mas

faz com que os tricomas se soltem facilmente durante a extração e

caso  contrário  os  tricomas  se  deterioram  e  se  perdem  em

quantidade e em potência. 

Algumas das vantagens de consumir a cannábis dessa forma são a

redução  de  danos,  devido  a  baixa  quantidade  necessária  para  se

atingir o mesmo efeito psicoativo no organismo, mas também o fato

de que  você pode estar sempre produzindo sementes e não ter que

lidar com o trabalhoso processo de tirar manualmente as sementes

antes de consumir a flor – se você só usa haxixe. 

Grandes  conhecedores  do  tema,

os  amigos  da  “Green  House  of

Seeds” estão sempre comentando

o  uso  de  hashis,  kief  e  charas  já

que apesar de possuírem grandes

campos  de  cultivo  de  cannábis

estão  sempre  produzindo

sementes.



Voltando ao tema dos métodos para a extração do kief, você também

viu  no  vídeo  do  Paz  Infinita  o  método  utilizado  nas  montanhas  do

Afeganistão que consiste no uso de redes/telas – como as usadas

para serigrafia – que  permitem que o material grosseiro de folhas e

flores fique em cima deixando cair para um recipiente previamente

preparado  apenas  o  pó  que  é  o  kief,  quanto  mais  fina  essa  rede  –

quanto menor os “buraquinhos” pelo qual  o pó pode cair – de mais

alta  qualidade  é  a  extração,  sendo  possível  fazer  de  várias

qualidades, realizando novas extrações das flores já utilizadas, daí

decorre  nossa  sugestão  de  separar  uma  extração  da  outra.  O

material obtido deve ser de cor marrom clara/ dourado, quanto mais

próximo do verde significa que há muito material vegetal na mistura

o que não é o ideal.



Outra  maneira  de  extrair  o

kief é utilizando  gelo seco e

bolsas com o fundo de rede

que  são  vendidas

especialmente  para  esse

uso.  Uma  vantagem  dessa

técnica  é  que  você  não

precisa  esperar  que  as

flores  estejam  secas  há

meses,  pois  o  gelo  faz  com

que os tricomas endureçam

e se soltem da flor.

Mas se você não quer usar nem gelo seco e nem as bolsas especiais

para  o  procedimento,  há  ainda  uma  maneira  mais  caseira  de  se

conseguir a extração:

Trata-se de colocar suas flores e folhas que você quer utilizar para

extração  em  um  liquidificador  e  adicionar  água  até  cobrir  todo  o

material.  Depois  adicionar  bastante  gelo  e  bater  por  cerca  de  1

minuto.  Em  seguida,  filtre  toda  a  mistura  utilizando  uma  tela  de

serigrafia ou algo do tipo deixando todo o líquido dentro de um frasco

de  vidro  onde  deverá  descansar  por  meia  hora.  Aí  você  poderá

observar os tricomas repousarem no fundo do frasco

Depois  dessa  meia  hora,  tente  esvaziar  cerca  de   da  água  sem⅔

perder  o  material  dos  tricomas,  ou  seja  sem  agitar  muito  a  água.



Agora, encha o frasco novamente com água gelada; deixe descansar

por  3-5  minutos,  depois  drene   da  água  novamente.  Repita  este⅔

processo 4-5 vezes para hash de alta qualidade.

Termine  esvaziando  a  maior

quantidade  de  água  possível  do

frasco,  sem  perder  tricomas  no

processo. Finalmente, você vai pegar

seu  filtro  de  café.  Passe  a  solução

através  dele;  isso  deve  separar  a

maior  parte  da  água  dos  tricomas.

Esprema  o  filtro  para  remover  o

excesso de água e deixe secar. O que

você  vai  ficar  é  o  seu  produto  final.

Não há necessidade de pressionar ou

aquecê-lo.  Você  pode  apreciá-lo

assim  em  um  baseado  ou  em  um

cachimbo de vidro!



Uma  vez  extraído  o  Kief  você  pode

transformá-lo  em  hashish,  isso

mesmo.  Hashish  nada  mais  é

que  a  versão  comprimida  e

aquecida do kief. Você pode usar

uma  prensa  ou  mesmo  uma

“chapinha”  dessas  de  alisar  cabelo

para  conseguir  o  efeito.  Você  vai

notar  que  a  cor  do  kief  ficará  mais

escura  uma  vez  seja  hash  e  seu

efeito, sabor e aroma também ficam

um  pouco  diferente.  Você  pode  ver,

uma  vez  mais,  no  vídeo  making  of

hash  do  Paz  Infinita  uma  opção  de

como realizar esse procedimento.



BHO – Butan Hash Oil

Essa  extração  é  feita  através  do

butano  (um  dos  mais  comuns

combustíveis  de  isqueiro)  e  por  isso

leva esse nome, ao deixar suas flores

e/ou seu trimming (folhas do processo

de  manicura)  o  butano  é  capaz  de

fazer  com  que  os  cannabinóides  se

desprendam  do  material  orgânico  e

resultem  em  uma  extração  bem

concentrada de cannábis que pode ter

várias texturas.

A qualidade do butano escolhida também é importante,  você deve

escolher sempre entre isobutano ou N-butano, pois outros tipos de

butano contém propano na mistura. E também levar em consideração

que N-butano é considerado mais seguro e menos tóxico entre os dois

tipos.

Os  contras  desse  tipo  de  extração  são

primeiramente que o processo se dá com

material  inflamável,  isto  é  ,  que  se  as

devidas  precauções  não  forem  tomadas

pode resultar em  perigo de fogo.  (sim

existem  muitos  casos  relatados  de

pessoas que sofreram sérias 



queimaduras  precisando  recorrer  ao  socorro  médico  durante  o

processo de fazer BHO) Ou ainda que se a evaporação do material do

butano  não  for  completa  o  usuário  final  da  extração  estará

consumindo butano e não apenas cannábis. 

Além disso,  se  você  simplesmente  comprar  ou ganhar em alguma

Expo ou Feira cannábica a extração já pronta pra queimar, você não

tem  como  saber  se  foram  utilizadas  flores  ou  apenas  folhas  da

manicura, se o processo de evaporação foi feito adequadamente e o

mais  importante  se  o  material  orgânico  de  cannábis  utilizado

provinha de uma planta que não levou pesticidas ou nutrientes com

metais  pessados,  elementos  que  também  vão  estar  no  seu

concentrado de BHO na hora do consumo.

Fique  sabendo  que  os  críticos  do  BHO garantem –  com base  em

testes de laboratório que verificam partes por milhão (ppm) – que

não há como eliminar completamente os vestígios de butano

do concentrado e por isso não pode ser considerada uma extração

pura de cannábis em nenhuma hipótese, razão pela qual mesmo na

Califórnia BHO é considerado ilegal para quem vende, quem produz

ou quem porta.



Diferentes tipos de BHO (texturas)

Oil – òleo

Essa é considerada a versão mais

fraca da extração de BHO e mais

difícil de lidar para o consumo, por

isso,  hoje  em  dia  é  a  menos

popular,  apesar  de  que  muitos

usuários  que  se  arriscam a  fazer

sua própria extração caseira 

(com  o  método  do  pirex  geralmente)  só  conseguem  obter  essa

consistência e por isso você acaba vendo ela ser propagada como a

cara mais conhecida do BHO.

Budder

Essa maneira de extrair leva esse nome

pois  adquiri  uma consistência  parecida

com manteiga (butter em inglês) , ela é

obtida através  da agitação  no processo

de  evaporação.  Essa  maneira  de

consumir  o  BHO  é  preferencial  para

quem  utiliza  canetas  de  vaporizar  em

vez de usar a versão em óleo.



Crumble (desmoronar)

Essa forma de BHO é nomeada assim por

ter uma textura parecida com a de queijo

seco. Crumble é uma forma mais fácil de

manusear  do  que  o  óleo  porém  menos

interessante que budder ou Shatter.

Shatter

É  a  forma  de  BHO  que  pode  ser

manuseada  sem  ajuda  de  uma

ferramenta, seu nome vêm do fato de que

a  extração  se  “quebra”  como um vidro.

Mas  sim  é  melhor  manuseada  se  você

tiver  uma  ferramenta  para  quebrar  os

pedaços.  No  entanto  essa  forma  de

extração,  apesar  de  potente  conserva

menos  terpenos  ou  seja  que  deixa  a

desejar no sabor e aroma.



Live Resin

Essa extração se diferencia das outras

pois  é  feita  a  partir  do  material

orgânico  ainda  úmido,  o  qual  é

congelado  para  reter  uma  maior

quantidade de terpenos. Por ser uma

extração  feita  com  a  planta  ainda

fresca  –  recém  colhida –  os

cannabinóides  e  seus  terpenos

adquirem uma aparência de cera mais

brilhante que  outras extrações. O live

resin  proporciona  uma  extração  com

um  perfil  para  o  paladar  muito

próximo ao da planta ainda viva, uma

vez  que  conserva  aromas  e  sabores

que se degradam ainda no processo de

secado e curado.



Entrevista concedida por Skype em 18/06/2018 pelo representante

da Fundación Daya Marco Merino à equipe Paz Infinita.

Confira!

 PAZ INFINITA:  Queríamos  nos  aprofundar  em  2  temas:  primeiramente

queríamos  saber  sua posição sobre  a  questão do THC –  que é  uma polêmica  –

falando resumidamente:  faz falta que seja usada uma planta de puro CBD ou de

conteúdo muito baixo em THC, THC quase zero para que seja medicinal  o óleo

produzido? Gostaríamos que você comentasse esse tema com suas palavras?

- FUNDACIÓN DAYA: Olha, o CBD como um dos cannabinóides presentes na

planta  (de  cannábis)  já  foi  estudado  profundamente,  sabemos  que  ele  (o  CBD)

funciona  melhor em conjunto  com os  outros  cannabinóides  e  que  quando  é

isolado e usado sozinho não é tão potente quanto quando usado conjuntamente

aos outros componentes presentes na planta. Então, pelo menos aqui (na Fundação

Daya) utilizamos a planta completa, não isolamos (o CBD). Mas se precisamos de

uma  planta  com  conteúdo  mais  alto  de  THC  se  cultiva  uma  planta  com  essa

característica, para que quando façamos a resina (o óleo de medicinal) artesanalmente

ela tenha o espectro completo da planta utilizada para a extração.



-PAZ INFINITA: Você conhece essa crença de que o THC atuaria num sentido

oposto ao do CBD, como se um fosse o cannabinóide bom e o outro o mau, e com

isso se justifica todo o preconceito, e o problema cultural em cima da cannábis, por

causa do THC que é o componente que dá o efeito psicoativo, a “onda”. Porém hoje

já se sabe que há uma série de enfermidades que são melhor tratadas com a ajuda

do THC. E sem falar que a própria natureza fez a planta assim com mais THC e

menos  CBD,  apesar  de  que  hoje  existem  plantas  como  a  “charllote  web”  dos

Stanley Brothers com alto CBD e quase zero THC,  que foi  desenvolvida por eles

através do breeding, no entanto é um esforço que é feito para se conseguir uma

planta de puro CBD , já que a natureza caminha de forma contrária a isso, fazendo

plantas com mais THC a cada nova geração. E a Fundação Daya como trabalha com

isso?  Vocês  estão  buscando  baixar  o  THC?  Ou  estão  trabalhando  com  plantas

orgânicas (em estado de natureza)?

-  FUNDACIÓN DAYA:  Bem  ,  veja,  nós  sempre  trabalhamos  com  plantas

criadas e cultivadas organicamente. Da mesma forma, temos distintas variedades de

plantas porque sabemos que existem patologias  que tem melhor resultado (no

tratamento) com plantas mais altas em THC e outras patologias que tem melhor

resultado quando se usa plantas mais altas em CBD.  Então para escolher qual

utilizar, cultivamos mais de uma variedade. Para ter diferentes opções já que sabemos

que as pessoas também são diferentes entre si, e por isso (a cannabis, e o seu óleo) as

afeta de modo distinto. Por isso é bom ter opções, para o caso de experimentarmos

uma (espécie de planta) que não faça muito bem a determinada pessoa. Sabemos que

a maioria dos tipos de epilepsia ou a maioria das pessoas com epilepsia tem bons

resultados  com  plantas  de  alto  CBD.  Porém  temos  visto  pacientes  que  quando

provam essa medicina com alto nível de CBD não tem bom resultado, e então provam

com alto THC e aí sim respondem bem (ao tratamento). Então sabemos que não é tão

preciso (e damos atenção) para cada caso.



-PAZ  INFINITA: Então,  essa

proposta  de  eliminar  o  THC,  não

podemos  comprar  uma  idéia  assim,

verdade?

-  FUNDACIÓN DAYA:  Se  você

cultiva  por  exemplo  canhâmo,  que  é

uma subespécie da cannabis, essa planta

sim  em  geral  tem  alto  CBD  e  baixo

conteúdo  de  THC.  Então  isso  que  a

fundação dos Stanley Brothers procurou

fazer, cultivar espécies mais próximas

do  canhamo  para  chegar  a  suas

plantas de CBD.

-PAZ INFINITA: Da última vez que soube, vocês estavam cultivando tipo 5, 6

mil plantas, que ainda é uma quantidade que se pode manejar orgânicamente com

a ajuda de alguns grupos de voluntários, e além disso vocês estão trabalhando em

conjunto  com  o governo  chileno  e  o  ministério  da  saúde  para  disponibilizar  a

medicina  à  aqueles  que  precisam, ou  seja,  um  projeto  que  está  oficializado.  A

pergunta que gostaríamos de fazer é: por que apesar de vocês manejarem milhares

de plantas  vocês seguem promovendo o auto-cultivo individual das pessoas, por

que  vocês  não  tem  a  pretensão  de  expandir  e  prover  toda  medicina  que  seja

necessária no Chile ou no continente sul-americano ? Por que vocês pensam assim

que cada um tem que plantar sua própria planta?

- FUNDACIÓN DAYA: Bem, porque na realidade para que se tenha liberdade

no cultivo da cannábis, sempre o auto-cultivo tem que estar em primeiro lugar, a

possibilidade de que cada um possa cultivar  sua medicina no seu quintal,  no seu

espaço, e assim estar mais conectado com o processo do cultivo que nós sabemos



que também forma parte da terapia. Porém estamos também muito conscientes de

que nem todos os pacientes tem essa habilidade ou possibilidade, seja porque não tem

espaço, não vivem em lugares onde vão poder ter um jardim, então se pensa que para

esses  pacientes  que não poderiam cultivar  é  que  se  faz essa  iniciativa,  onde nós

somos  os  cultivadores  e  chegamos  a  produzir  o  fármaco  para  pacientes  com

determinadas patologias. E também é verdade que chegamos a cultivar 4 mil plantas

ou mais,  porém nos últimos 2 anos,  o cultivo vem diminuindo em tamanho, 500

plantas ou menos, o que faz com que seja mais fácil  de cuidar, porém com mais

volume, plantas maiores. Então sempre o auto-cultivo é o que leva adiante.

-PAZ INFINITA: Porque a  experiência  faz  com que o  cultivador  já  tire  um

rendimento muito maior de uma só planta e aí não faz falta que sejam tantas plantas

né?!

- FUNDACIÓN DAYA: Isso, exatamente, como você disse, com um pouco mais

de experiência é possível fazer isso (cultivar menos plantas) o que torna tudo muito

mais manejável apesar de que dá mais trabalho.

-PAZ INFINITA: E vocês contam com as pessoas que vão fazer as oficinas de

extração do óleo e aproveitando que já estão alí fazem as oficinas de auto-cultivo

também.



- FUNDACIÓN DAYA: Sim, a gente dá a oportunidade ao paciente que chega,

que nós o acompanhemos desde o princípio ao final, juntamente com profissionais

médicos para ir acompanhando sua evolução, e controlando junto com eles o efeito

da medicina (o óleo de medicinal) , e também como eles próprios podem preparar

a medicina e cultivá-la.

-  PAZ INFINITA:  Aproveitando  o  tema,  queria  te  perguntar  o  seguinte:

imagine a situação dos brasileiros que é um pouco diferente, a maioria das pessoas

vai estar fechada dentro de um apartamento e sem saber muito bem a origem da

semente, a genética da planta. Já vão estar fazendo um esforço de cultivar sua planta

porque o acesso a medicina está muito complicado , está caro. Que conselho você

daria, para as pessoas que não conhecem a quantidade de THC, ou de CBD , e nem

mesmo tem a informação de qual a quantidade necessária (a dosagem) para cada

tipo de enfermidade. Então  qual seria o conselho para quem está colhendo sua

planta  e  secando  mas  não  sabe  bem  de  onde  vem  a  genética,  como  deveria

proceder para fazer suas primeiras experiências, fazer primeiramente muito fraco

(diluído) para ver como se sente? Como seria?

- FUNDACIÓN DAYA: Tomara que o indivíduo sempre saiba a procedência da

sua semente, porque é a genética que vai te dizer a princípio o resultado que vai

ter  no  final,  a  porcentagem  de  THC,  CBD  e  outros  cannabinóides,  então  isso

(conhecer  a  semente)  é  sempre  um bom começo.  Em caso  de  que  não se  possa

(conhecer a semente) se não se tem certeza de onde provém a planta,  a verdade é

que você deve se lembrar que todas as plantas são medicinais, pois todas elas

tem os mesmos cannabinóides – obviamente sim, em diferentes proporções –

porém  todas  vão  servir  para  o  uso  medicinal. Agora,  que  uma  (espécie  de

cannabis) te faça melhor que a outra, sim existe essa possibilidade. Então sempre que

alguém cultiva a planta e colhe para fazer o preparado (o óleo), quando começa a



tomar o remédio sempre  se recomenda doses muito baixas e ir  aumentando aos

poucos, primeiro para criar tolerância e segundo para não ter uma má experiência.

-PAZ INFINITA: Agora gostaríamos de te perguntar sobre o método de fazer a

extração em si. O que mais escutamos é pegar o material de cannabis que se tenha,

flores e folhas tricomadas e mergulhar em alcool  de cereais por alguns minutos,

depois filtrar e colocar o líquido em banho maria, até reduzir-lo e depois misturar

com aceite de côco e pronto. Porém também há quem diga para fazer o macerado

em azeite de oliva por alguns dias sem nunca levá-lo ao fogo. O que vocês sugerem?

- FUNDACIÓN DAYA: Fazemos 2 tipos de preparado para os pacientes, o

primeiro é a resina,  que você mencionou o macerado em alcool de cereais por 5

minutos, e que depois separamos os cogollos (as flores) do líquido e depois tratamos

de evaporar o alcool para que fique a resina, aí depois agregamos a gordura de côco

no final, essa é a resina que é bem concentrada e bem forte. Por outro lado, também

explicamos  aos  pacientes  sobre  o  macerado  que  é  mais  suave.  Para  te  dar  uma

proporção:  pra cada 10g de flores secas se obtém em promédio 1ml , 1,5ml de

resina que armazenamos em seringas. Porém a outra preparação é 10g de flores em

100ml de azeite, esse é o macerado que é muito mais suave. Mas como sabemos

também que os cannabinóides são extraídos com alcool ou com óleos lipídios, ou

através da temperatura,  isso permite ter 2 tipos de preparados onde um é mais

potente  e  o  outro  mais  suave,  porque  para  algumas  patologias  o  macerado

funciona muito bem, nem todos precisam da resina que é mais potente.

-PAZ INFINITA: Por último, você comentou isso de vocês fazerem questão de

diminuir a quantidade de plantas, já que vocês cultivam as plantas organicamente

com a ajuda dos voluntários, suponho que vocês usem substrato orgânico, e que

façam também toda a nutrição organicamente, porque vimos alguns artigos dizendo

que  os  próprios  cannabinóides  tem  maior  potencial  medicinal  quando  são



originários de um cultivo orgânico e não do uso de um npk artificial. Queríamos que

você comentasse sua opinião sobre o que resultaria se uma grande empresa como a

Monsanto  resolvesse  produzir  o  óleo  medicinal  transformando  o  cultivo  num

agronegócio latifundiário, e aí já não estariamos falando de (alimentar as plantas)

com um compost de frutas por exemplo. Escutamos por exemplo que foram feitas

análises em flores dos dispensários dos EUA e frequentemente encontraram resíduo

de  metais pesados e de usos de  pesticidas ou  fertilizantes inclusive proibidos na

agricultura  tradicional.  Com base  nisso  o  que você  diria  sobre  dar  a  uma única

empresa o monopólio da produção da medicina?

- FUNDACIÓN DAYA: Veja , sempre que vamos cultivar a planta ela precisa de

nutrientes, sejam eles de fonte sintética ou orgânica ela busca (esses nutrientes) e não

faz  discriminação.  Porém  nós  sabemos  conscientemente  que  quando  se  fazem

cultivos em larga escala, se deveria ter em conta fazer parte do ecossistema e do que

já está aí (no meio ambiente onde vai ser feito o cultivo) e quando se opta pelo uso de

nutrição sintética como fazem algumas grandes agriculturas, o risco sempre existe de

que seja feito algum tipo de dano ao ecossistema, o cultivo é feito ali, explora o meio

e depois  muda de local  e as  pessoas dali  ficam afetadas por muito tempo. Então

quando nos mantemos em uma linha orgânica nos permitimos  não fazer um grande

impacto no ecossistema, no espaço em si onde se cultiva, nos mantemos conscientes e

eliminamos o uso de metais pesados que se acumulam no corpo da planta e que

sabemos que não são beneficiosos para os pacientes medicinais, assim procuramos

nos  manter  numa  linha  orgânica,  e  se  um  dia  a  Monsanto  –  tomara  que  nunca

aconteça – se meta nisso (cultivo a cannabis) e comece a fazer algo muito grande,

provavelmente vai seguir o exemplo do que já tem feito (em outros cultivos) já que

não tem muita preocupação com o bem-estar das pessoas.



Strain da Vez ! Campeã na formação de tricomas, cepa especial para 
fazer extrações!



ROSIN

Essa  técnica  relativamente  nova  é  atualmente  o  produto  mais

cobiçado e por conseguinte mais caro nos dispensários e coffee-

shops pelo mundo. A grande sacada do Rosin techinique é se tratar

de uma extração que não leva nenhum tipo de solvente – como

o  BHO  –  e  que  está  pronta  em  instantes  para  o

consumo (diferentemente do hashish por exemplo).

O Rosin quando feito adequadamente vai reter todos os valiosos

terpenos garantindo uma experiência rica em termos de sabor e

aroma. Ele pode ser feito a partir de uma única flor, ou de várias ou

também utilizando hashish para extrair hash oil como produto final.

Tudo começou utilizando uma simples “chapinha” - dessas de alisar

cabelo – com o calor e a pressão aplicadas na sua flor ela libera um

líquido precioso conhecido como hash oil.



A simplicidade  desse  método  faz  com

que  ele  seja  o  mais  querido  entre  as

extrações,  hoje em dia estão surgindo

cada  vez  mais  máquinas  no  mercado

chamadas  rosin  press,  ou  prensas  de

rosin.  Que  servem  para  que  se  faça

grandes quantidades de uma só vez do

produto e sob temperaturas controladas

para preservar o maior número possível

de terpenos. No entanto, para o usuário

comum  uma  chapinha  em  mãos  é  o

suficiente para obter esse produto com

qualidade.

Peça o seu boné aba reta paz infinita com desconto através do:
faleconosco@pazinfinita.com



Como fazer Rosin em casa?

Material  Necessário

• 1 chapinha, de preferência cuja temperatura não supere os

150°C

• Flores de cannábis, ou kief, ou hashish

• Papel manteiga ou papel pergaminho

Mão na Massa

PASSO 1: Ligue o seu alisador de cabelo até ao nível mais baixo  e

corte um pequeno pedaço de papel manteiga. Agora dobre ao meio

e  coloque  o  seu  material  de  cannabis  entre  o  papel  manteiga

dobrado e dê uma leve pressão preliminar com o dedo.

PASSO 2: 

Alinhe cuidadosamente as flores

dentro  do  papel  junto  com  o

alisador de cabelo e aplique uma

pressão  muito  firme  por  cerca

de 3-7 segundos. Você vai ouvir

um chiado antes de soltar - isso

indica que a resina derreteu do

material orgânico.



PASSO 3: Retire a sua amostra da

superfície  quente  e  desdobre  o

papel  manteiga.  Pegue  sua

ferramenta  de  coleta  e  retire  a

flor achatada. Este é um produto

muito  pegajoso,  então  seja

paciente  e  cuidadoso.  Para

maiores  quantidades,  use

diferentes  folhas  limpas  papel

manteiga  e  cole  suas  amostras

todas juntas no final.

(OPCIONAL)  PASSO  4:  Remova

qualquer material  vegetal visível,

se desejar. Em seguida, use uma

ferramenta limpa para selecionar

quaisquer  partículas  da  planta.

Você  pode  colocar  a  substância

em uma superfície fria por alguns

segundos se desejar um material

mais firme para trabalhar



Rick Simpson Oil,

 Hemp Oil, CBD Oil

 ou Cannabis Oil?

Rick  Simpson  era  um  engenheiro  comum  trabalhando  em  um

hospital canadense em 1997, quando estava trabalhando na sala de

aquecimento  do hospital  cobrindo o  amianto  dos  canos usando

uma cola  aerosol;  A  sala  da caldeira  estava mal  ventilada  e  os

gases tóxicos causaram um colapso no sistema nervoso de Simpson

que  caiu  da  escada  onde  estava  batendo  a  cabeça  e  ficando

inconsciente. Ainda anos após esse acidente ele sofria de tonturas e

zumbidos  nos  ouvidos,  e  relatou  que a  medicação  prescrita  por

seus  médicos  tinham  pouco  efeito  e  ás  vezes  até  pioravam  a

situação.

Depois de ver um documentário destacando os aspectos positivos

da cannábis medicinal, ele perguntou a seu médico sobre o tema

porém  seu  médico  se  recusou  a  considerar  a  cannábis  como

alternativa de tratamento. Ele por fim, decidiu buscar a cannábis

por  conta  própria  e  viu  uma  significativa  diminuição  nos  seus

sintomas.



Em 2003 três calombos suspeitos apareceram no braço de Rick.

Seu  médico  concordou  que  os  calombos  pareciam  suspeitos  e

coletou amostras para levar para a biópsia. Os resultados do exame

acabaram comprovando que se tratava de carcinoma basocelular,

um tipo de câncer de pele. 

Como  Simpson  já  tivera  obtido  bons  resultados  tratando  seus

sintomas  com  cannábis  no  passado  e  tomou  conhecimento  do

estudo do  “The Journal of the National Cancer Institute” onde se

demonstrava  bons  resultados  no  tratamento  de  células

cancerígenas em ratos.  Ele decidiu tratar  tópicamente,  aplicando

óleo  concentrado  de  cannábis  nas  suas  “manchas  cancerígenas”

cobrindo com uma atadura e deixando a área fechada por vários

dias.

Depois de 4 dias, ele retirou as

ataduras  e  os  tumores

cancerígenos  tinham

desaparecido.  Depois  disso,  ele

se  tornou  um  verdadeiro

entusiasta  dos  poderes

medicinais  da  cannábis.  E

começou  a  cultivar  suas

próprias  plantas,  para  colher

as flores e fabricar seu próprio

concentrado de cannábis que ele

inclusive  passou  a  distribuir

gratuitamente para aqueles que

precisavam sem cobrar nada em

troca. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1159836


Ele já ajudou a tratar mais de 5.000 pacientes e claro já sofreu

perseguição policial por causa do seu ativismo.

Agora  que  você  já  conhece  a  história  de  Rick  Simpson,  vamos

esclarecer o que é o óleo de Rick Simpson. O óleo concentrado de

cannábis  de  Simpson  é  feito  a  partir  de  plantas  de  cannábis

comuns, isto é, com THC, CBD e todos os demais componentes da

planta.  Embora Rick recomende o uso de plantas índicas para a

produção  do  óleo  ele  pode  ser  feito  com  qualquer  strain.

Diferentemente do óleo de CBD que geralmente é feito a partir de

plantas  de  Canhâmo  (hemp)  e  por  isso  tem  CBD  porém

praticamente  nada  de  THC   e  dos  outros  cannabinoides.  Como

comentamos no vídeo o óleo de cbd, é mais aceito comercialmente

em muitos países mesmo onde o thc é proibido e por essa única

razão você escuta mais falar do uso desse tipo de óleo para o uso

medicinal  do  que  do  uso  do  RSO  (rick  simpson  oil)  que  seria

inclusive mais eficiente.

Agora vamos compartilhar com você como fazer o seu próprio óleo

de cannábis em casa e sem complicações e nem riscos à saúde.

Uma  das  maneiras mais  simples  de  fazer  um  extrato

canábico é o chamado macerado em azeite de oliva .

Como você já deve saber os lipídios são capazes de extrair

os  canabinóides  e  ao  mesmo  tempo  de  fazer  que  nosso

organismo  seja  capaz  de  absorvê-los  dando  o  efeito

medicinal esperado. 



Para fazer este método basta colocar 10 gramas de flores

de cannábis secas em 100ml de azeite de oliva virgem ,

lembrar de proteger da luz e deixar a temperatura ambiente

pois  as  pequenas  variações  de  temperatura vão ajudar a

liberação  dos  cannabinóides  no  azeite,  também  é

recomendável agitar a mistura 1 vez ao dia ou pelo menos a

cada 3  dias.  E  você pode deixar o material  orgânico da

cannábis ainda no azeite por 2 meses antes de filtrá-lo para

aproveitar a total extração das suas flores.



Para preparar a resina que é a forma mais forte do óleo

de cannabis você vai utilizar  10 gramas de flores secas

para obter 1ml , 1,5ml de resina. Para essa forma de preparar

você vai precisar além das flores, também de alcool de

cereais e de gordura de côco. 

Não se  esqueça de  ver  o vídeo  que a  equipe  Paz Infinita

preparou  para  você  demonstrando  passo-a-passo  como

fazer esse processo.

Se trata de separar suas flores em um recipiente onde você

possa cobrí-las completamente com o alcool de cereais. O

alcool de cereais deve estar gelado,  ou seja deve ser

retirado da geladeira momentos antes do uso, pois assim os

cannabinóides vão se soltar mais facilmente nele.



 Em seguida você deve misturar o material orgânico da

cannábis no alcool de cereais por 1 ou 2 minutos e em

seguida  você  deve  filtrar  para  retirar  toda  a  matéria

vegetal. 

Com  o  alcool  agora  em  uma  cor

dourada/amarronzada/esverdeada você deve colocar

em  uma  panela  que  caiba  dentro  de  outra  panela.  Isso

porque  você  deve  colocá-lo  em  banho-maria  até

evaporar completamente o alcool,  ficando apenas a

resina. 

Não deixe de dar uma olhada no nosso vídeo para ver bem

o que acontece durante esse processo. 

Lembre-se  também  de  fazer  tudo  em  um  ambiente  bem

ventilado, deixando janelas abertas se possível e inclusive

um ventilador ligado se disponível. 

Uma  vez  feita  toda  a  evaporação  do  alcool,  você  vai

separar  um  pouco  da  gordura  de  côco  para  colocar

junto com a resina, pois isso é o que garante a absorção

pelo nosso corpo.  A quantidade de gordura de côco é

livre, quanto mais gordura de côco mais diluída será a

sua  resina  final  apesar  de  que  terá  mais  quantidade,  e

quanto menos gordura de côco mais concentrada será a

resina embora a quantidade final seja menor.



➔ Opinião Médica sobre o uso do óleo de cannábis

Dr. Dustin Sulak - Reconhecido como um dos 

principais médicos na aplicação da cannabis medicinal, 

o Dr. Sulak está empenhado em fornecer educação aos 

médicos e pacientes sobre o uso de cannabis 

medicinal.

“[...]Você pode se surpreender por eu apoiar muitas vezes o uso de altas 

doses de CBD, especialmente quando é usado na ausência de quantidades 

significativas de THC. Por quê? Miligrama por miligrama, o CBD é muito 

menos potente que o THC para aliviar os sintomas. Por exemplo, um dos 

meus pacientes que experimenta dor ou alívio da ansiedade com 3 a 5 mg 

de THC pode precisar de 30 a 200 mg de CBD para produzir resultados 

semelhantes, se eles puderem ser alcançados.”

“Embora pelo menos um pouco de THC, além de 

componentes adicionais da planta canábica, pareçam 

aumentar os benefícios do CBD na dor e na inflamação, pelo 

menos em um estudo com roedores”

“É provável que o cânhamo seja uma fonte menos eficiente de 

CBD - podem ser necessárias quantidades muito maiores de 

material base de cânhamo, em comparação com variedades de 

cannabis medicinal, para extrair o CBD. Isso pode aumentar o 

risco de contaminantes no produto final. Além disso, a indústria 

CBD baseada em cânhamo é desenfreada com rótulos errados. 

Um estudo recente descobriu que apenas 31% dos 84 produtos de 

CBD comprados on-line foram rotulados com precisão para o 

conteúdo de CBD.”



Depoimento médico retirado 

de :https://www.leafly.com/news/cannabis-101/separating-cbd-

facts-from-myths

https://www.leafly.com/news/cannabis-101/separating-cbd-facts-from-myths
https://www.leafly.com/news/cannabis-101/separating-cbd-facts-from-myths

