


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Você pode começar esterilizando algum recipiente para estar colocando as ervas 
dentro dele. Lembrando de cortar ou picar bem elas para que suas propriedades se-
jam bem dispersas no óleo.

Em seguida, preencha de óleo até cobrir todas as ervas. Para funcionar melhor a 
maceração, podemos ativar com um pouco de calor, ou seja, colocar no sol.

Quando colocado no sol, é necessário deixar de 2 a 3 semanas para a retirada 
correta. Caso não queira esperar tanto tempo, você pode colocar em fogo baixo em 
banho-maria durante 1 hora. Lembrando que em banho-maria você deve cuidar 
para que o seu óleo e ervas não queimem.

Antes de incluir as ervas no óleo, você pode colocar de 0,5 a 1,0% de vitamina E/
tocoferol que é antioxidante e ajuda a prolongar a vida do óleo, evitando a rancifica-
ção por um período de 6 a 12 meses.
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Quando a maceração for feita em ex-
posição solar, você deve sacudir o frasco 
todos os dias para que as substâncias quí-
micas da planta sejam passadas para o 
óleo.

Assim obtém suas propriedades com 
mais facilidade, eficácia e potência.

Após o período de maceração, você 
deverá coar esse óleo com um funil e co-
ador para um recipiente esterilizado, de 
preferência escuro e com pouca entrada 
de ar.

Você vai notar uma nova coloração 
nesse óleo. Certifique-se de etiquetar es-
crevendo os ingredientes contidos nele, é 
recomendável manter longe da exposição 
solar, umidade e calor.

Diferença entre Óleos Essenciais 
x Óleos Macerados

Vale o questionamento quando nos referimos ao 
uso de óleos essenciais ao invés de óleos vegetais ma-
cerados. Os óleos essenciais são mais concentrados 
e possuem as propriedades das ervas, bem como os 
óleos macerados, é mais fácil seu uso. Porém, nem to-
dos são destilados, apenas as moléculas menores que 
usam esse método e mesmo assim, não é captada a 
essência da planta por completo.

Já quando usamos os óleos macerados, consegui-
mos moléculas maiores e pesadas. Dessa forma, es-
taremos mais próximo de acessar toda a propriedade 
que a planta tem a nos oferecer. Você pode usar er-
vas para infundir nos óleos quando você desejar um 
óleo essencial específico que seja muito caro. Ou en-
tão, quando formular um creme específico de lavanda 
por exemplo, pode usar tanto o óleo macerado quanto 
óleos essenciais simultaneamente.
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Ervas como camomila, calêndula, raiz de cenoura, erva de São João são tipicamente 
usadas para maceração devido as suas propriedades maravilhosas. Porém você pode ino-
var e conhecer outras ervas ou até fazer um mix delas. Assim como os óleos vegetais, os 
mais comuns de maceração e melhores são:

• Óleo de Girassol

• Óleo de Oliva

• Óleo de Soja

• Óleo de Amêndoa

• Óleo de Jojoba

• Óleo de Farelo de Arroz

• Óleo de Semente de Baobá

• Óleo de Semente de Macadâmia

• Óleo de Mamona/Rícino

COMO ESCOLHER O ÓLEO CERTO?
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Além desses, para escolher um óleo nas suas macerações você deve ficar atento para 
alguns fatores. Como:

1. A Estabilidade Térmica: 

Em caso de usar esse óleo macerado para fazer formulações 
em banho-maria, você deve escolher um óleo que tenha uma boa 
estabilidade térmica para não oxidar no calor.

2. A Cor: 

A cor final de uma maceração pode não ficar muito agradá-
vel aos olhos, como quando você usa um óleo de abacate (verde) 
como base para infundir a calêndula (amarelo) nele, ou seja, essa 
combinação de cores pode afetar na sua produção não agradando 
muito na coloração.

3. O Cheiro: 

A mistura de cheiros, assim como 
a cor, pode afetar o resultado final. Fa-
zer infusões com cravo e baunilha por 
exemplo, tem um cheiro marcante, o ide-
al é que sejam usados óleos mais neutros 
para que não haja atrito entre os cheiros.

4.  A Vida Útil: 

Observar a validade de um óleo antes de fa-
zer a maceração é grande importância para que 
não ocorra desperdício.

5. Disponibilidade: 

A disponibilidade do óleo e o preço são fato-
res a contar também na hora da escolha. Alguns 
óleos são mais caros, porém geralmente tem 
o tempo de vida mais curto, vale uma atenção 
maior.
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6. Insaponificável: 

Os óleos insaponificáveis (que não formam 
sabões) são uma boa escolha nas formulações, 
visto que, além de melhorar as propriedades te-
rapêuticas das ervas trazem benefícios dermato-
lógicos.

7. Viscosidade: 

Um óleo muito pegajoso pode não ser 
uma boa opção na hora da maceração, pode 
dificultar o manuseio e a filtração, como por 
exemplo o óleo de gérmen de trigo.
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