
VELAS
 

 

 

A AROMATERAPIA NA DECORAÇÃO



OBJETO DE PESQUISA

objeto de pesquisa

 

 

O objeto de pesquisa trata-se de uma coleção de velas veganas, eco-

friendly, artesanais e decoradas. 

O projeto será contextualizado dentro da aromaterapia, abordando suas

propriedades relaxantes e curativas. Cada vela terá seu próprio aroma e

decoração. Cada aroma será escolhido com um propósito e a decoração

feita, na vela e suporte, ornarão com o aroma e propósito de cada uma. Os

materiais utilizados serão eco-friendly e veganos, tendo em vista a

sustentabilidade do projeto como um todo.



OBJETIVO

O trabalho de conclusão de curso tem como objetivo trazer as velas e a

aromaterapia de maneira decorativa e usual e cotidiana. 

A aromaterapia como tema principal é para que as pessoas percebam

as propriedades medicinais de certos aromas como um tratamento

alternativo para certas doenças. Muitas pessoas tomam calmantes,

remédios para dormir, remédios para a concentração, enquanto, na

verdade, muitos aromas oferecem os mesmos resultados, sem a

necessidade de ingerir qualquer substância. 

O objetivo do projeto é unir a aromaterapia com a decoração, em forma

de velas aromáticas decoradas.

OBJETIVO



JUSTIFICATIVA

 

 

OBJETO DE PESQUISAJUSTIFICATIVA

Desde cedo tenho paixão por velas e aromas. A aromaterapia foi um excelente tratamento alternativo

para problemas de respiração quando era mais nova, sem precisar de remédios. São Paulo é uma cidade

caótica, onde vivemos sempre no limite. Não dormimos direito, não nos alimentamos direito, não nos

concentramos direito... Com o passar dos anos, os problemas emocionais vieram à tona, o que é

comprovado pelo grande aumento da taxa de pessoas que tomam ansiolíticos, antidepressivos e

sedativos. A escolha da aromaterapia como tratamento alternativo é extremamente beneficial, pois além

de não viciar o corpo em nenhum tipo de medicamento, também é mais barata e "bem vista". 



hipótese

Com este projeto, espero que o número de pessoas que necessitam de

remédios para dormir, se acalmar para outros fins emocionais, diminua

através desse tratamento alternativo, que não vicia o corpo em

substâncias/drogas.

HIPÓTESE



METODOLOGIA

 

 

Na parte de pesquisa foram feitas pesquisas em artigos científicos e livros

na área de aromaterapia e produção de velas.  Para dar início ao projeto,

será feita uma visita em uma fábrica de velas e um curso de produção

artesanal de velas com cera de soja. 

Em paralelo, será executado o recipiente das velas, que será decorado, 

 feito de resina ecológica e será reaproveitável. 

METODOLOGIA



O TEMPO DE RELAXAR É
JUSTAMENTE QUANDO VOCÊ NÃO

TEM TEMPO PARA ISSO.

SYDNEY  J .  HARRIS


