
 

 

 

 

ERVAS COM OUTROS MATERIAIS (ESPECIARIAS) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Para fugir do tédio alimentar nada como usar ervas e especiarias. A 
simples presença do manjericão pode elevar uma reles pizza de mussarela 

ao patamar de uma divina marguerita. Mas é preciso saber compor, porque 
se o tempero certo abrilhanta um prato, também o afunda.  
 

Os sabores podem ser combinados por similaridade ou 
complementaridade. Um exemplo de combinação por similaridade é café 

com grappa ou mesmo café com açúcar mascavo, uniões de alimentos 
amargos ou com toques de amargor. Esse tipo de combinação é a mais fácil 
de fazer e funciona sempre que se unem ingredientes de sabor 

razoavelmente próximos e suaves.  
 

Significa que docinho combina com docinho, ardidinho com picante, 
azedinho com azedinho, salgadinho com salgadinho. Mas, quando um 
alimento é excessivamente doce, picante, amargo, ácido ou salgado, é mais 

interessante combiná-lo com o sabor complementar: 
 

Sabores muito doces são compensados pelos muito azedos e vice-
versa. É um dos segredos do sucesso da caipirinha. 
 

Sabores medianamente doces harmonizam-se bem com sabores 
medianamente amargos e aceitam quase que todos os tipos de 

aromatização. É o caso do caramelo e do chocolate. 
 

Forte picância é compensada por dulçor e/ou untuosidade (gordura) 

leves. Eis porque combinação de pimenta com leite de coco é tão comum 
em pratos baianos e asiáticos. 



 

 

 

 

A untuosidade (oleosidade) excessiva pode ser suavizada pela presença 
sabores adstringentes, que são ácidos refrescantes, com os cítricos e o 

álcool. Por isso uma cerveja gelada casa com uma porção de fritas.  
 

Nunca combine ácidos com amargos e evite ao máximo salgar ou 
apimentar algo que seja amargo. 
 

Alimentos excessivamente salgados são difíceis de serem 
combinados, mas podem ser suavizados por itens quase sem sabor, 

levemente adocicados. É o caso da carne seca com abóbora 
 

A cozinha asiática baseia-se na ciência de misturar todos os sabores 

em um único prato, de forma que seja possível perceber o doce, o salgado, 
o ácido, a pimenta, o amargo e o umami (nome dado ao sabor de carnes, 

aves, pescados ou cogumelos sem tempero), sem que nenhum sabor 
sobressaia, com resultado totalmente harmônico. Além da riqueza de sabor, 
quanto maior for a abundância de aromas, mais nobre será prato. Nós, 

ocidentais, somos insípidos nessa área.  
 

Mas quem começa a se aventurar, logo estará reconhecendo os 
cheiros dos vinhos e as essências dos perfumes. É uma questão de 

exercício. 
 

Sabendo disso, vale saber como ervas e especiarias agrupam-se em 

relação a sabor e aroma: 
 

 
Ervas  
 

• Adocicadas: cerefólio, estragão, dill, funcho, hortelã 
 

• Ácidas: alho, cebola, cebolinha, cebolinha-francesa, cebolinha-chinesa, 
alho poró, aipo  
 

• Cítricas/adstringentes: melissa (erva cidreira ou capim-santo), azedinhas, 
capim limão 

 
• Amargas: orégano, manjerona, alecrim, sálvia, tomilho, segurelha, 
capuchinha  

 
• Picantes: coentro, wasabi, rábano, rúcula, agrião, folha de abacateiro 

 
• Perfumadas (possuem sabor leve; seu forte é o aroma):  
- salsinha, salsão, manjericão – aromas frescos 

 
- calêndula, malva, jasmim, rosa, alfazema, flor de laranjeira, musk – 

aromas florais 
 
Especiarias  

 
• Perfumadas 

 



 

 

 

 

- terrosas ou amadeiradas (lembram terra, tronco e raízes molhados): 
açafrão, cúrcuma (açafrão da terra), cominho, alcaravia, macis, coentro, 

noz moscada  
 

- florais-frutais (lembram o aroma de flores e frutas): cardamono, baunilha, 
canela, zimbro, pimenta rosa (semente de aroeira), páprica doce (colorau 
ou colorífico) 

 
• Adocicadas: anis-estrelado, erva-doce (anis), alcaçuz 

 
• Amargas: azeitonas, alcaparras, feno grego, assa fétida 
 

• Apimentadas: pimentas (do reino, da jamaica, malagueta, peperoncino, 
tabasco, jalapeño, dedo-de-moça, de cheiro, de sichuan etc), gengibre, 

mostarda, páprica picante. 
 

Com esse conhecimento em mãos, nada como treinar inventando 

saladas, que são rápidas de fazer, saudáveis, não sujam a cozinha e podem 
ser deliciosas.  

Comece analisando as saladas clássicas e logo estará criando. Pense 
na caprese: a delicada adstringência e dulçor do tomate maduro, a 

untuosidade, cremosidade e salgadinho leves da mussarela de búfala e o 
perfume do manjericão. Troque manjericão por alecrim e perceberá que seu 
amargor não casa com a acidez do tomate. Mas usar erva-doce pode ser 

muito interessante. 
 

Por isso, outro segredo é misturar o maior número de cores que 
puder nos pratos; atentando-se sempre para que os sabores, aromas e 
texturas combinem e se complementem. 

 
Especiarias podem ser arilos secos, cascas, bulbos, flores, frutos, 

folhas, rizomas, raízes, sementes, estigmas e estilos, ou partes inteiras do 
vegetal. As especiarias não são apenas usadas para dar sabor aos 
alimentos, mas também para fornecer matéria prima para remédios e 

cosméticos. 
 

Um dos primeiros registros do uso de especiarias, foi uma lenda 
assíria que menciona que quando os deuses, na noite anterior que criaram a 
terra, beberam vinho temperado com semente de gergelim.  

 
Alguns desenhos encontrados na pirâmide de Gizé mostram 

empregados egípcios comendo alho.  
 

Despojos arqueológicos indicam que a pimenta já era usada no Peru 

em 1200 a.C. 
 

Na Bíblia, no livro de Gênesis, está escrito que os irmãos mais velhos 
de José, o venderam como escravo para comerciantes de especiarias de 
uma caravana que passava pela cidade. José foi levado para o Egito, 

revendido para a família do faraó, ganhou prestígio, foi ministro do faraó e 
mais tarde, num momento de sofrimento do seu povo, conseguiu transferi-

los para o Egito.  No livro dos Reis, temos a narrativa da rainha de Sabá 



 

 

 

 

que enviou de presente para o rei Salomão, especiarias, ouro e pedras 
preciosas. 

 
Em torno de 1500 a.C. foram feitos desenhos nas paredes do templo 

da rainha Hatshepsut no Egito retratando uma expedição que foi buscar 
incenso, mirra, marfim, ébano, ouro e especiarias na terra de Punt, 
identificado mais tarde como localizada na Somália.  

 
Na primeira olimpíada realizada na Grécia em 1453 a.C, os vitoriosos 

eram homenageados com uma coroa de salsa e louro. Hipócrates (460-377 
a.C), considerado o Pai da Medicina, no século IV antes de Cristo, registrou 
nos seus escritos cerca de 400 medicamentos que tinham como base ervas 

e especiarias. 
 

O açafrão, a especiaria mais cara, é obtido dos pistilos de uma planta 
e enriquece os pratos com sua cor e sabor característicos. São necessárias 
cerca de 100 mil flores para se obter 1 quilo de açafrão, sendo o motivo dos 

preços do açafrão ser comparados aos do ouro. 
 

Os imperadores romanos o usavam para perfumar a água dos banhos 
e o piso dos palácios. 

 
Zeus, chefe dos deuses da antiga Grécia, dominado por insaciáveis 

apetites sexuais, chegou a dormir num colchão forrado com açafrão, na 

esperança de que a odorífera planta, cujas virtudes eram conhecidas no 
Olimpo, lhe exaltasse as paixões.  

 
O açafrão, segundo a lenda, nascera do sangue derramado do jovem 

Crocus, assassinado involuntariamente por Hermes, deus do comércio e dos 

ladrões. O nome científico da planta Crocus sativus, nos remete a esta 
lenda. Mesmo antes do conhecimento das especiarias pelos europeus, elas 

já eram usadas na Índia. Os Fenicios foram os primeiros a se envolverem 
com o comércio de especiarias. Tiro, uma das cidades mais importantes de 
seu império, em torno do século XI a.C, era o entreposto das especiarias no 

Mediterrâneo, convertendo-se no ponto de encontro de mercadores. 
Também foi esse povo o que estabeleceu a ‘rota das especiarias'. O destino 

final era o golfo Pérsico, de onde as mercadorias eram carregadas em 
barcos. Para chegar até ali, existiam dois percursos, o primeiro rodeava a 
península Arábica pelo mar Vermelho e o segundo era através de Antioquia 

até chegar a Babilônia, dali seguia o curso dos rios Tigre ou Eufrates.  
 

Este monopólio foi conseguido por que os Fenicios eram os únicos 
que conheciam a procedência de tão apreciadas mercadorias, segredo que 
era zelosamente guardado. No entanto, não puderam impedir que 

Alexandre Magno (356-323 a.C) assumisse o controle do mercado das 
especiarias. Depois que ele fundou em território egípcio a cidade de 

Alexandria, ela tornou-se o centro do comércio do Mediterrâneo, retirando o 
predomínio de Tiro. Um dos portões da muralha de Alexandria tem o 
sugestivo nome de ‘Pepper Gate’.  

 
No século V a. C, saiu de Cartago em busca de riquezas, uma 

expedição de 60 navios comandados por Hannon (500-440 a.C). Viajando 



 

 

 

 

no sentido oeste, ultrapassou as Colunas de Hércules (estreito de Gibraltar) 
e passou a explorar a costa ocidental da África, até o golfo de Guiné. 

Hannon relatou que observou criaturas com feições humanas e cobertas de 
pelo. Foi o primeiro encontro de um chimpanzé. No retorno, realizou no 

Marrocos uma aquisição de especiarias, tecidos e ouro. 
 

No século II a.C., quando o Império Romano expandiu os seus 

domínios, os negociantes viajavam de barco do Egito até as ilhas Molucas, 
usando a seu favor o vento das monções. Assim, pouco a pouco, foram 

caindo em desuso as longas e custosas rotas terrestres.  
Cada ano os barcos partiam em abril para aproveitar as monções do 
Sudoeste, regressando em outubro, época das monções do Nordeste. Estes 

comerciantes abasteciam Roma de especiarias, tanto para a culinária 
(cassia, cominho, açafrão, gengibre ou pimenta, principalmente), como 

para a preparação de cosméticos e perfumes.  
 

No livro "De Matéria Medica" datado no século I e de autoria do 

médico Discórides, são encontradas descrições sobre o uso que os gregos e 
romanos faziam de algumas especiarias. Destacam-se aquelas mais 

conhecidas pelos gregos (como o gengibre ou a pimenta) ou as que eram 
cultivadas pelos próprios habitantes: mostarda, manjerona, tomilho, anís ou 

açafrão, entre outras. Informa o uso das especiarias na cozinha e o uso do 
tomilho para perfumar espaços fechados e úmidos.  
 

A ‘rota da seda’ também foi usada para o fornecimento de 
especiarias, neste caso cruzavam o rio Nilo, passando a território persa, 

bordejava o Himalaia, até que se chegasse a oeste, à cidade de Xian. Como 
percurso de volta havia dois caminhos, um cruzava o mar Caspio, o 
segundo atravessava o mar Aral até alcançar o mar Negro, que era o 

preferido no inverno para evitar as baixas temperaturas do Himalaia. 
 

Em 65 a.C. quando Nero (37-68) era imperador de Roma, no 
sepultamento de sua esposa Popéia Sabina (31-65), que estava grávida e 
morreu devido a um golpe na barriga que recebeu do esposo, ele com 

remorso, mandou oferecer aos deuses como incenso, grande quantidade de 
canela. 

 
Em certo tempo do domínio romano sobre todas as terras que 

margeavam o mar Mediterrâneo, a pimenta foi usada como moeda de 

troca. Em 410 quando Alarico I, (370-410) rei dos Visigodos sitiou Roma 
exigiu como tributo 30.000. Libras de pimenta, ouro, jóias e seda para que 

os soldados se retirassem. Durante o período, o comércio das especiarias se 
deslocou para a capital oriental do império, Bizâncio (Constantinopla). 
 

Depois da conquista de Alexandria pelos Otomanos no ano de 641, 
começou um declínio no comércio de especiarias no mundo ocidental. O 

rígido controle dos árabes, não permitia os contatos comerciais entre 
Ocidente e China. 
 

As poucas especiarias que chegavam eram vendidas a preços 
exorbitantes e só ao alcance das classes mais ricas. Isso incentivou o 

cultivo local de alguns tipos de especiarias.  



 

 

 

 

Os mosteiros cultivavam diversas espécies nas suas hortas e jardins, 
inicialmente para uso dos próprios monges, mas como perceberam a 

demanda que existia, aumentaram o cultivo para atender os mercados 
urbanos. Destacavam entre os mosteiros que cultivavam especiarias, o de 

San Galo e o de Saint Germain-des-Près, na França e o mosteiro de Norwich 
na Inglaterra. Existem registros no mosteiro de Norwich que permitem 
saber que entre 1346 e 1350, estas especiarias tiveram um grande valor 

como moeda de troca, como tinha sido o sal na Antiguidade. 
Com o início das Cruzadas em 1096, o comércio com os Àrabes 

recuperou-se. As principais cidades neste novo circuito comercial foram as 
italianas de Gênova e Veneza. Houve muito trabalho para assegurar os 
privilégios e o monopólio no comércio das especiarias, por ser este um dos 

negócios mais rentáveis. Na falta de moedas conversíveis e no perigo de 
transportar ouro, havia o escambo, trocando as especiarias por lã, metais, 

madeiras e tecidos produzidos nas próprias cidades italianas. Grande parte 
da prosperidade das cidades italianas nessa época foi devido ao comércio 
das especiarias. 

 
No final do século XIII, Veneza era o maior porto europeu do 

comércio de especiarias, continuando com a sua predominância, até a 
descoberta do caminho marítimo em 1498. 

 
Em 1179 foi criado em Londres a ‘guilda’ dos comerciantes de 

especiarias, que mais tarde no século XIV foi tornada mais abrangente e 

passou a ser a ‘guilda’ dos merceeiros. 
 

Durante a predominância do domínio Mongol, entre os séculos XIII e 
XIV o comércio prosperou, porém com a tomada de Constantinopla pelos 
Otomanos em 1453, as rotas comerciais para os europeus foram 

bloqueadas. 
 

Na Europa medieval, quando chegava o outono era necessário que 
fosse abatido todo o gado pronto, pois a falta de forragem no inverno iria 
fazer esses animais perderem peso e até morrerem. A sobra de carne era 

salgada e guardada em barricas de madeira para o consumo futuro. A 
conservação nunca era perfeita e as carnes quase em decomposição, 

tinham um sabor horrível.  
 

As especiarias, principalmente a pimenta e o açafrão, eram usados 

para amenizar o defeito e torná-las palatáveis. Foi aumentando o interesse 
pelas especiarias e essa demanda incentivou a busca de caminhos 

alternativos para chegar aos locais de sua produção. 
 

A ‘rota das especiarias’ foi dominada pelos Otomanos depois de 

tomada de Constantinopla em 1453 e por isso os europeus (portugueses e 
espanhóis) buscavam um caminho alternativo (marítimo). Os espanhóis 

pelo ocidente, com as ideias de Cristóvão Colombo (1451-1506) e os 
portugueses circundando a África, o que foi conseguido por Vasco da Gama 
(1469-1524) em 1498.  

 
Em 1529 o rei Carlos V (1500-1558) cedeu a Portugal pela quantia de 

350 mil ducados as ilhas Molucas, cognominada 'ilha das Especiarias', com 



 

 

 

 

isso, ganhou mais expressão no comércio. 
 

Durante o século XVII os holandeses passaram a dominar o mercado 
de especiarias, estabelecendo feitorias ao longo da costa de Malabar. Em 

1640 conquistaram Malaca e no final do século tinham sob a sua 
administração quase todas as ilhas que hoje formam a Indonésia. Quando o 
preço de algum artigo caia os holandeses para manter a lucratividade 

queimavam canela e cravo para diminuir a oferta. Para evitar que fosse 
plantada em outros lugares, a noz moscada antes de ser vendida, era 

mergulhada em uma solução de cal  para impedir a germinação. Em 1760, 
para evitar queda nos preços, centenas de quilos de cravo e noz moscada 
foram incineradas no porto de Amsterdã. 

 
 

Em 1600, foi criado a ‘British East India Co’, uma sociedade de 
comerciantes ingleses que tinha como objetivo de resgatar o domínio do 
mercado de especiarias das mãos dos holandeses. Em 1609 o primeiro 

carregamento de 116.000 libras (53 toneladas) de cravo foi desembarcado 
em Londres.  

 
Em 1611 estabeleceram a primeira feitoria em Masulipatam, depois 

de terem conquistado a simpatia e o apoio dos imperadores Mogul. Num 
confronto com os holandeses em 1623, foram vencidos. nEm 1786 a ‘British 
East India Co’ ocupou Penang (hoje Pinang na Malásia) tornando-a um dos 

maiores entrepostos de pimenta do Oriente. 
 

Com o declínio de poder dos imperadores Mogul e a concorrência dos 
comerciantes independentes da Inglaterra a empresa perdeu o seu 
monopólio. 

 

Importância das Águas 
 

Mesmo sendo utilizada desde a época do antigo Império Romano, a 

famosa água termal continua sendo um mistério para muita gente. A 
verdade é que é usada há séculos como parte do tratamento de algumas 
doenças dermatológicas ou da rotina de beleza de muitas mulheres, só que 

de uma forma totalmente empírica (as pessoas foram usando e achando 
que melhoravam, mas sem nenhuma ciência nesse processo).  

 
Por esse motivo, muita gente, incluindo grande parte dos médicos, 

duvidavam de seu poder. Só com os métodos científicos modernos foi 

possível avaliar direitinho quais as propriedades dessa água e que 
benefícios reais ela realmente traz para nós. Para começar, temos que 

entender que as características da água termal dependem da natureza do 
material geológico que elas atravessam, lá na fase subterrânea do seu 
curso. Três coisas vão ser importantes na sua composição: os elementos 

presentes, seu pH e a pureza dessa água. Só que não é “quanto mais 
melhor”. São justamente as águas termais com concentrações menores de 

sais minerais que proporcionam mais maciez, suavidade e conforto para a 
pele. O selênio, por exemplo, é um dos componentes mais importantes 
dessas águas. Só que em concentrações muito altas, tem um efeito 



 

 

 

 

prejudicial. 
 

 
Indicações: 

 
 Age contra os radicais livres.  
 Ajuda a regular a imunidade da pele.  

 Tem ação anti-inflamatória. 
 

 
Águas Nobres - A Importância da Água  
  

A água, assim como o Sol, é um recurso natural indispensável à vida 
no planeta Terra. Possui um enorme valor econômico, ambiental e social, 

fundamental à sobrevivência do Homem e dos ecossistemas no nosso 
planeta. As primeiras formas de vida surgiram nos oceanos há cerca de 4 
milhões de anos. A água é fundamental porque é um recurso natural único, 

escasso e essencial à vida de todos os seres vivos. Por muitos milhares de 
anos, subsistiu a ideia de que a água era um recurso infinito, esta ideia 

tinha como base a abundância deste recurso natural na Natureza.  
 

 
Nos nossos dias, o desperdício aliado ao aumento na procura deste 

recurso, tornou-se num problema que requer a atenção de todos, devido à 

decrescente disponibilidade de água doce no nosso planeta. Se tivermos em 
conta que diariamente usamos a água nas mais diversas atividades na 

nossa vida (higiene pessoal, alimentação, rega e limpeza, indústria e 
agricultura), e nem sequer temos a noção da sua importância, temos aqui a 
prova de que ainda temos muito que aprender relativamente à importância 

deste recurso na nossa sobrevivência. 
 

O planeta Terra é o único lugar, atualmente conhecido no Universo, 
em que a água se apresenta em três estados: Sólido, Líquido e Gasoso. A 
água encontra-se praticamente em toda a parte e ocupa aproximadamente 

70% da Terra. Pode apresentar-se de formas diferentes: salgada ou doce, 
pura ou mineralizada, à superfície ou subterrânea, em gelo, neve, granizo, 

nevoeiro, chuva, vapor e ainda como principal constituinte dos seres vivos. 
A sua distribuição no planeta é variável, uma vez que a água se encontra 
em permanente movimento–ciclo natural da água ou ciclo hidrológico. 

 
 

O Ciclo da Água 
 

A água da superfície do nosso planeta passa para a atmosfera, sob a 

forma de vapor, por evaporação direta, por transpiração das plantas e dos 
animais. 

 
O vapor de água é transportado pela circulação atmosférica e 

condensa-se após percursos muito variáveis que podem ultrapassar.  

Formam-se nuvens que, ao passar por camadas de ar mais frias, 
condensam-se e precipitam-se sob a forma de chuva, neve ou granizo.  

A água precipita-se nos oceanos, mares, rios e outros cursos de água 



 

 

 

 

e no solo. Localização e Distribuição da Água na Terra, situa-se na 
Atmosfera e nos Seres Vivos. Como se pode verificar, cerca de 97% da 

água existente no planeta é salgada, restando apenas menos de 3% de 
água doce, da qual, cerca de 2% encontra-se nos glaciares, no estado 

sólido, o que significa que não pode, para já, ser utilizada para consumo. 
Assim, menos de 1% de água encontra-se localizada no subsolo, nos rios e 
outros cursos de água e é esta que constitui a reserva de água potável. 

 
Água Potável 

 
É uma água que se pode beber todos os dias, sem pôr a saúde em 

perigo. Não deve conter substâncias químicas, nem micróbios portadores de 

doença em quantidade perigosa. A água potável deve ser inodora, insalubre 
e incolor. Água é fonte da vida. Todos os seres vivos, indistintamente, 

dependem dela para viver. No entanto, por maior que seja sua importância, 
as pessoas continuam poluindo os rios e suas nascentes, esquecendo o 
quanto ela é essencial para a permanência da vida no Planeta.  

 
A água é, provavelmente, o único recurso natural que tem a ver com 

a água é, provavelmente, o único recurso natural que tem a ver com todos 
os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e 

industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na sociedade.  
É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de 

seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como 

elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator de 
produção de vários bens de consumo final e intermediário. 

 
A Água no Mundo 
 

No dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Se hoje 
os países lutam por petróleo, não está longe o dia em que a água será 

devidamente reconhecida como o bem mais precioso da humanidade. 
 

A água doce utilizada para consumo humano é proveniente das 

represas, rios, lagos, açudes, reservas subterrâneas e em certos casos do 
mar (após o processo de dessalinização).  

 
A água para o consumo é armazenada em reservatórios de 

distribuição e depois enviada para grandes tanques e caixas d’água de 

casas e edifícios. Após o uso, a água segue pela rede de captação de 
esgotos. Antes de voltar à natureza, ela deve ser novamente tratada, para 

evitar a contaminação de rios e reservatórios. 
 
 

 
A Água no Brasil 

 
O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de 

água. Tem a maior reserva de água doce do Planeta, ou seja, 12% do total 

mundial. Sua distribuição, porém, não é uniforme em todo o território 
nacional. A Amazônia, por exemplo, é uma região que detém a maior bacia 

fluvial do mundo. O volume d’água do rio Amazonas é o maior do globo, 



 

 

 

 

sendo considerado um rio essencial para o planeta. Ao mesmo tempo, é 
também uma das regiões menos habitadas do Brasil. 

 
A Força dos Banhos 

 
Os banhos mágicos constituem uma das mais fortes formas de magia 

natural). Contudo, os banhos mágicos não são apenas usados na Magia 

Natural, mas também em noutros sistemas mágicos, tal como na magia dos 
Xamãs. É frequente em certas técnicas esotéricas, mergulhar em imersões 

preparadas para ajudar por um lado a atingir meios de consciência alterada, 
como por outro para atrair a si uma certa força ou entidade espiritual.  
 

Os banhos mágicos, na sua versão mais obscura, foram mesmo 
usados na Magia Negra; é célebre o caso de certa condensa do Leste da 

Europa, que tomava banhos em sangue de virgens, para prolongar a sua 
beleza e juventude. 
 

Os banhos mágicos, constituem um instrumento místico por via do 
qual se usa um dos mais fortes elementos mágicos: a água. 

 
 

A água, combinada com outras substancias místicas de reconhecidas 
funções esotéricas, e processada através de rituais, pode constituir um 
poderoso meio de atração de forças espirituais e de influencias energéticas 

altamente beneficiadoras dos mais diversos fins. 
 

Os sistemas de Magia, defende que os banhos mágicos são formas de 
limpeza da aura, de reequilíbrio dos centros energéticos do corpo. As 
teorias mais espiritualistas deste sistema mágico, afirmam que se por um 

lado temos um corpo físico, por outro também possuímos um «corpo» 
espiritual. Se o corpo físico vai acumulando sujidade e doenças e por isso 

necessita de tratamento e limpeza, o mesmo sucede com o nosso corpo 
espiritual ou celestial. 
 

Ao longo do tempo, o nosso corpo celestial vai sendo contaminado 
energias negativas, vai sendo infestado com todo o tipo de distúrbio ou 

maldade espiritual que nos é dirigido.  Assim sendo, os banhos mágicos são 
formas de, combinando a água com outros elementos possuidores de 
propriedades místicas reconhecidas, alcançar uma limpeza e reequilíbrio 

espiritual.  
 

Há também quem admita uma função mais ativa do banho mágico, 
defendendo que realizado com as substancias adequadas e aliado de certos 
rituais, o banho mágico pode fazer atrair forças e influencias espirituais 

altamente favoráveis aos nossos desejos. Nessa vertente, o banho mágico 
assume uma função análoga á de um feitiço. 

 
Na magia sexual e na magia vermelha, o banho pode servir para 

cobrir o praticante desta técnica com características místicas extremamente 

favoráveis a aspectos eróticos e amorosos. Na magia dedicada a fins 
materiais e financeiros, este tipo de banho mágico pode fazer afluir fortes 

apelos à boa sorte e desbloqueio de caminhos 

http://www.astrologosastrologia.com.pt/magia_sistemas_magicos.htm
http://www.astrologosastrologia.com.pt/magia_sistemas_magicos.htm
http://www.astrologosastrologia.com.pt/magia_negra.htm
http://www.astrologosastrologia.com.pt/magia_sexual.htm
http://www.astrologosastrologia.com.pt/magia_vermelha.htm


 

 

 

 

 
Na bruxaria, os banhos mágicos podem ser usados para invocar com 

sucesso as influências de divindades relacionadas com as bruxas, ao passo 
que na magia branca, a invocação de anjos e das suas forças celestiais pode 

também ser alcançada pelas técnicas esotéricas dos banhos mágicos. 
 
Vitalização através dos Banhos 

 
Em todas as tradições místico-esotéricas, os banhos são indicados 

como poderosos auxiliares nos processos de cura e equilíbrio de energia do 
nosso corpo. Ajudam a relaxar e são verdadeiros calmantes. A água é 
fundamental em nossa vida, combinada com as plantas e ervas medicinais 

de forma correta torna-se um perfeito tratamento terapêutico para a nossa 
saúde. 

 
As ervas e plantas, assim como outros aparatos, sempre foram 

usadas desde a Antiguidade como aromáticas, na medicina, na culinária, 

cosmética, perfumes, hábitos de higiene, para embalsamar corpos, para 
afastar a negatividade. 

 
Desde as épocas mais remotas os banhos são considerados veículos 

de purificação do corpo e da mente. Nos banhos de imersão, as ervas e as 
flores agem sutilmente, através da água, purificando e harmonizando, além 
de trabalhar as energias negativas como cansaço, stress, irritação. 

 
As flores possuem uma frequência vibratória e elementos fluídicos 

através da cor e do perfume, além de embelezar e ionizar ambientes. 
 

A partir dos princípios da aromaterapia, junto com a influência de 

espíritos, os aromas podem agir positivamente sobre o físico e influenciar o 
estado psicológico, proporcionando relaxamento, revitalização e bem-estar 

geral. 
 

As plantas têm substâncias fitoterápicas que durante o banho entram 

pelos poros e atuam no organismo. Além disso, as emanações energéticas 
das plantas atuam no campo áurico, trazendo um grande benefício durante 

os banhos de imersão. 
 

Os banhos energéticos são muito utilizados para ajudar na limpeza de 

nossa aura e para atrair bons fluidos em situações específicas. Protegem 
contra forças negativas, auxiliam-nos na abertura de caminhos financeiros, 

amorosos, na nossa saúde, enfim trazem-nos apenas benefícios. 
 

O preparo de um banho energético é um ato mágico, um ritual que 

deve ser feito com concentração e sempre com bons pensamentos. Ilumine, 
ore pela finalidade pela qual vai preparar o seu banho e mantenha a sua 

mente livre de pensamentos negativos e prejudiciais ao seu objetivo. Antes 
dos banhos energéticos, tome sempre o seu banho habitual. 
 

Os banhos devem ser jogados conforme indicação. A temperatura da 
infusão deve estar sempre mais para fria do que quente. Procure enxugar-

se o menos possível para que permaneçam os bons fluidos conseguidos 

http://www.astrologosastrologia.com.pt/bruxaria_bruxas.htm
http://www.astrologosastrologia.com.pt/angeologia_anjos.htm


 

 

 

 

através das ervas, plantas, flores e demais componentes do seu banho. As 
sobras do banho devem ser jogadas em água corrente para que a limpeza 

seja completa. 

 
Uso de Cristais e Pedras 

 
Os cristais, desde as culturas antigas do mundo, eram usados para 

curar e equilibrar o ser humano. Na cultura antiga da Índia, Grécia e Egito, 

os cristais eram usados para energizar remédios e auxiliar na medicina, 
trazendo a cura para muitas pessoas. Os cristais são poderosas ferramentas 

que trazem o equilíbrio natural para as partes: físicas, psicológicas e 
espirituais. Eles representam o poder da natureza superior. Os cristais 
podem ser usados em conjunto com outras terapias, tendo uma afinidade 

especial com a terapia de cores. 
 

A energia que sai dos cristais, é uma composição dos elementos da 
natureza e dos raios vibracionais. Transmitem uma espécie de raio que é 
absorvido pelo corpo físico. Esses raios absorvidos pelo corpo, desbloqueiam 

e alinham os chackras, que são os sete centros de energia que todos nós 
possuímos. 

 
Os cristais podem ser usados nas práticas de meditações e 

visualizações. Podemos invocar a presença de um cristal através de nossos 
pensamentos, apenas imaginando sua cor. Eles trazem energia vibracional 
de alta frequência, amplificado e focalizado nas energias naturais do corpo e 

da mente. 
Cada cristal tem uma função específica, de acordo com seu tamanho 

e coloração. Os cristais grandes, como por exemplo a drusa por ser um 
quartzo de várias pontas, é excelente para as limpezas dos ambientes. 
 

Os cristais mais comuns, são os cristais de quartzo (transparente), 
por sua maneira fácil de usar e alinhar os chackras. Os cristais coloridos são 

usados em cima de cada um dos chackras, a fim de atingir problemas 
específicos, como por exemplo uma dor de cabeça. Não é aconselhável para 
os iniciantes em cristais, começar com os cristais coloridos. O seu uso 

incorreto poderá não trazer os resultados esperados. 
 

 Método de Limpeza 
 

Apresentamos algumas maneiras de como fazer uma limpeza em seu 

cristal: 
 

a) Pegue uma bacia de vidro (não pode ser de alumínio), coloque água e 
sal grosso, deixando os cristais submersos por 24 horas ou mais. 
 

b) Separe os cristais a serem limpos, deixe-os exposto à uma chuva forte, 
desta maneira eles descarregam as energias negativas para a terra. 

 
c) Pegue o (s) cristal (is) a serem limpos. Acenda um incenso de seu gosto 
e assopre a fumaça em direção aos cristais. Faça este processo 3 vezes. 

 



 

 

 

 

 
Método de Energização 

 
Apresentamos algumas maneiras de como fazer uma energização em 

seu cristal: 
 
a) Para quem mora perto de um rio ou riacho, é uma ótima opção, deixar a 

água da correnteza cair sobre os cristais por alguns minutos. 
 

b) Deixe os cristais exposto à luz solar, no mínimo por seis horas, ou deixe 
exposto a luz lunar, ficando a noite inteira. 
 

c) Pegue um ou dois cristais de cada vez. Segure-os na mão, deixando a 
água da torneira cobrir os cristais, imaginando uma luz dourada penetrando 

no cristal. Permaneça com os cristais na água por 2 minutos ou mais. 
 
d) Enterre os cristais e deixe-os por 24 horas. 

 
e) Deixe os cristais perto de uma Drusa (Quartzo transparente com várias 

pontas) por algumas horas. 
 

Método de Programação 
 

Os cristais podem ser programados para determinados fins. Para 

iniciar uma programação em um cristal, é preciso estar em um ambiente 
calmo e inspirar bastante amor para dentro do cristal. Os cristais são 

sensíveis à mente, por isso, tenha cautela e paciência ao iniciar uma 
programação. Caso durante a programação surgir alguma interrupção, 
recomece todo o processo novamente. 

Se quiser programar o cristal para outros fins, lembre-se que é preciso 
passar pelo processo de limpeza e de energização, e então, dê a sequência   

da programação. 
 

Este processo é dividido em 3 partes: 

 
1) Escolha um cristal de sua preferência (quartzo transparente ou qualquer 

cristal colorido), 
 
2) Segure-o na mão direita, pense mentalmente qual irá ser a sua função. 

Ex: "Este cristal vai curar...", 
 

3) Permaneça com o cristal na mão por mais 10 minutos. 
  
Usos diversos para Cristais 

 
Banhos: Para obter um efeito de energização, escolha alguns cristais de 

sua preferência e coloque-os em uma banheira. Após o banho, limpe-os e 
energize-os novamente. 
 

Energização de ambientes: Escolha alguns cristais e coloque-os dentro 
de um vidro, um deles precisa ser quartzo. A medida que a água dentro do 

vidro for mudando de cor e ficando escuro, troque a água e lave os cristais. 



 

 

 

 

 
Uso pessoal: Escolha um cristal e coloque dentro de um veludo e 

carregue-o dentro da bolsa, no bolso ou qualquer outro lugar de sua 
escolha. Ou coloque um cristal de sua escolha dentro do travesseiro 

enquanto dorme. 
 
Plantas: Escolha um cristal de sua preferência e coloque perto da raiz da 

planta a ser energizada. 
 

Para ser absorvida a energia de um cristal, vire a ponta do cristal de modo 
que fique direcionado a você. Se for passar energia para outra pessoa, 
direcione a ponta do cristal para a pessoa que irá receber a energia. 

 

Essências e Perfumes 

 
Os Magos Ciganos Perfumistas, já sabiam e comprovaram que 

conforme nós utilizamos as junções de odores, estes podem nos conduzir à 
harmonia dos corpos, facilitando a ampliação da consciência daquilo que 
está acontecendo conosco. Sendo assim, os aromas, aos poucos foram 

sendo introduzidos na forma mais fácil de se utilizar, sendo usado para 
cuidar das partes - física, emocional, mental e espiritual. É sabido que os 

odores podem conduzir às mais diversas sensações. Quando cientes desta 
consciência, podemos elevar as vibrações e abrir nossos canais, sendo os 

canais direcionados para o objetivo que se tem em mente, formando uma 
egrégora em torno de nós, que afetará qualquer pessoa que se aproxime. 
Ocorrendo verdadeira transformação, com atratividade, intuição e proteção 

de energias negativas, trazendo a felicidade e prosperidade.  
 

Sabendo disto, as perfumistas da Magia Cigana, desenvolveram os 
perfumes que trarão as energias puras do mundo natural. Cada tipo de 
Perfume da Magia Cigana encerra em si um princípio inteligente, 

identificando-se com os propósitos de quem usa. As Essências são 
preparadas em rituais especiais. E os perfumes, aceleram estes resultados.  

Os Perfumes da Magia Cigana, são produzidos artesanalmente, com 
produtos hipoalérgicos, e as finas essências que são manipuladas 
respeitando todos os princípios mágicos, que possibilitam dar força astral a 

quem usa. Possibilite-se também utilizar diariamente, um dos maiores 
segredos que as magas perfumistas ciganas revelam.  

 
Ao penetrarem pelas narinas, os aromas encontram a história-do-

perfume límbico, responsável pela memória, sentimentos e emoções. A 

sábia Cleópatra seduziu Marco Antônio e Julio César usando um perfume 
base de óleos extraídos das flores  

 
Nos tempos mais remotos, os homens invocavam os Deuses por meio 

da fumaça. Eles queimavam ervas, que liberavam diversos aromas. Foi 

neste contexto que surgiu a palavra "perfume", em latim "per fumum", 
que significa "através da fumaça".  

 
Mais tarde, diversas ervas compunham banhos aromáticos, pomadas 

e perfumes pessoais dos egípcios. Mas foi Cleópatra quem eternizou a arte 



 

 

 

 

da perfumaria, ela seduziu Marco Antônio e Julio César usando um 
perfume base de óleos extraídos das flores de henna, açafrão, menta e 

zimbro.  
 

No início o perfume era à base de ceras, gorduras, óleos vegetais e 
sabões misturados a ervas. Com a descoberta do vidro, no século I, os 
perfumes ganharam uma nova cara, reduzindo sua volatilidade e 

ganhando formas e cores.  
 

Por volta do século X, Avicena, o mais famoso médico árabe, 
descobriu a destilação dos óleos essenciais das rosas, e assim criou a Água 
de Rosas. Depois veio a Água de Toilette, feito para a rainha da Hungria. No 

século XIX o perfume ganha novos usos, como o terapêutico, por exemplo. 
 

Hoje sabemos que o perfume é capaz de revelar a personalidade das 
pessoas, bem como sua classe social, uma vez que, um pequeno frasco 
pode atingir valores exorbitantes. 

 
É comum o mesmo perfume apresentar cheiros diferentes quando 

aplicado em pessoas diferentes. Isso porque, os odores corporais são 
únicos, sendo resultado da alimentação, das características pessoais, dos 

lipídeos e ácidos graxos que a pele exala. A temperatura da pele interfere 
diretamente na vaporização do perfume, e, portanto, no cheiro que ele 
exala. 

 
A magia dos cheiros 

 
Mais do que revelar a personalidade de uma pessoa, o perfume 

influencia o estado de espírito de todos nós. Quando uma mensagem 

aromática penetra, provoca sensações de euforia, relaxamento, sedação ou 
estimulações neuroquímicas.  

 
Antigamente, o perfume cigano era chamado de cérebro das 

emoções. Quando estamos muito tensos e nervosos, um aroma de lavanda 

é capaz de nos relaxar e nos induzir ao sono, ajudando em casos de 
insônia. Quando estamos apáticos, deprimidos, infelizes, o aroma de 

bergamota pode ajudar na recuperação. Aromas de limão, vetiver, eucalipto 
e alecrim melhoram a concentração, enquanto os de alecrim aliviam o 
cansaço. 

 
Nos tempos mais remotos, os homens invocavam os Deuses por meio 

da fumaça. Eles queimavam ervas, que liberavam diversos aromas. Foi 
neste contexto que surgiu a palavra "perfume", em latim "per fumum", 
que significa "através da fumaça".  

 
História dos perfumes do Povo Cigano 

 
A evolução das fragrâncias se deu ao longo da história e das 

interpretações humanas na descoberta e escolha dos cheiros. Para entender 

melhor como tudo se passou, siga a linha do tempo descubra que perfumar-
se é um ato para lá de interessante! 

 



 

 

 

 

Pré-história 
 

Queimando madeiras e resinas, os homens das cavernas melhoravam 
o gosto dos alimentos. 

 
Egito Antigo 
 

Os egípcios honravam seus deuses "esfumaçando" os ambientes e 
produzindo óleos perfumados para ritos religiosos.  

 
Grécia Antiga 
 

Os gregos trouxeram novas fragrâncias de suas expedições e usavam 
perfumes que tivessem características medicinais.  

 
 
Império Islâmico 

 
A partir da invenção do alambique foi possível destilar matérias-

primas. Uma contribuição fundamental para a evolução da perfumaria. 
 

Século XII 
 

Os cristãos usavam fragrâncias para higiene pessoal e para prevenir 

doenças.  
 

Século XVI 
 

A moda são as luvas perfumadas, usadas pelos nobres da corte 

europeia. 
 

Há a fusão de duas profissões: a de curtir o couro e a de perfumista. 
 
Idade Média 

 
O perfume é muito usado nos ambientes de banhos públicos.  

 
Século XVII 
 

Época do auge de fragrâncias "animálicas". Perfumes intensos que 
usavam fonte animal em sua composição. 

 
Renascimento 
 

A moda são perfumes doces, florais ou frutais.  
 

Século XVIII 
 

Os perfumes são reconhecidos por sua sensualidade, através da 

proliferação de novas fragrâncias e frascos. Os cristãos passam a perfumar 
as cinzas na Quarta Feira de Cinzas.  

 



 

 

 

 

Século XIX 
 

O progresso da química permite a reprodução artificial de cheiros 
encontrados na natureza. Nascem as matérias-primas sintéticas. A cidade 

de Grasse, França, se transforma na capital mundial da perfumaria.  
 
Século XX 

 
Nos dias de hoje, a perfumaria já é acessível a todos e não mais um 

privilégio da nobre burguesia. 
 

Os perfumes continuam sendo sinônimo de encanto e sedução. 

Além do despertar mágico que os Mestres Ciganos Astrais nos ensinam, 
como fazer um Perfume para cada Espírito de acordo com a regência de seu 

domínio. 
 

O Perfume é uma mistura de óleos essenciais aromáticos, álcool, 

fixador e água, utilizado para proporcionar um agradável e duradouro 
aroma a diferentes objetos, principalmente, ao corpo humano. 

 
Conforme o que é falado neste trabalho, é de interesse de quem trabalhará 

com estes elementos, saber que estas fórmulas são usadas há mais de 100 
anos pelos Clãs Ciganos.  
 

Desde quando nós usávamos os elementos naturais para fazer as 
vezes dos produtos industrializados.  Os tipos de perfume abaixo são feitos 

com as essências mixadas para se obter o resultado desejado.  
 

As essências florais têm uma longa história abrangendo várias 

culturas diferentes. Na época de Cristo elas eram usadas para curas 
medicinais. De fato, muitos livros citam que as essências florais eram 

amplamente usadas nas antigas e tão conhecidas civilizações como a 
Lemúria e a Atlântida. 
 

Outras culturas, entre elas os Egípcios, Malaios e Africanos, usavam 
flores para tratar seus desequilíbrios emocionais. No folclore Europeu há 

registros sobre as propriedades curativas das flores desde a Idade Média. 
 

Em 1930, o inglês Dr. Edward Bach, depois de trabalhar como 

bacteriologista num hospital de Londres encontrou na homeopatia uma 
nova forma de abordagem nos tratamentos, obtendo a cura para diversos 

sintomas. Inspirado pelo trabalho com a homeopatia Edward Bach foi morar 
numa fazenda na floresta de Gales. Descobriu sua sensibilidade pelas flores 
e pesquisou, identificou e catalogou 38 flores silvestres e escreveu os 

fundamentos de uma nova Medicina. 
 

De volta à civilização, verificou na prática a eficácia dos 
medicamentos florais e compreendeu a grande ajuda que poderiam dar à 
humanidade doente. Seus efeitos foram reconhecidos pela Organização 

Mundial de Saúde em 1976, e se constitui de grande ajuda nestes 
momentos de transição. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo%20/%20Óleo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool%20/%20Álcool
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aroma%20/%20Aroma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano%20/%20Corpo%20humano


 

 

 

 

A Terapia Floral não tem a pretensão de invadir espaços na Medicina 
Tradicional, ao contrário, ela veio para dar continuidade nos processos de 

pesquisa da ciência. 
 


