Sabonetes Naturais
com os benefícios da
Aromaterapia
Beleza, saúde e consciência
ambiental no seu dia a dia

Introdução
Você está pronta para abrir mão de velhos hábitos e conhecer o
maravilhoso mundo da saboaria artesanal?
Informação muda o mundo. Quanto mais consciente e bem informada
do que acontece você está, mais vontade de mudar você tem. É isso
que ocorre quando você descobre que um produto da sua rotina diária
de higiene pessoal – como o sabonete industrial – pode desencadear
uma série de problemas.
Desde uma simples coceira a dermatites de contato, é importante
compreender porque os sabonetes industriais estão sendo
questionados há algum tempo. Você já deve ter reparado que a busca
por produtos artesanais e naturais aumentou, não é mesmo? E isso não
é à toa.
Nossas escolhas estão sendo cada vez mais embasadas em princípios
éticos e de qualidade de vida. Nesse ebook, você vai descobrir o que
sua pele realmente anda absorvendo, as principais diferenças entre
sabonetes industriais e sabonetes artesanais e tudo que faz parte do
incrível universo da saboaria artesanal: processos, formulação,
ingredientes indispensáveis, óleos essenciais e aromaterapia, além de
alguns mitos que envolvem a fabricação de um produto tão delicado
como o sabão.
Comece a desvendar o que está por trás desse universo
de cores e aromas AGORA mesmo!

SABONETES ARTESANAIS
NATURAIS
X
SABONETES INDUSTRIAIS
Sabe aquele sabonete que você escolhe assim
sem muito critério na prateleira do supermercado,
ou do mercadinho da esquina, ou de uma
farmácia qualquer? Pois é. Há uma enorme
diferença entre aquela montoeira de opções, com
preços competitivos, e os incríveis sabonetes
artesanais naturais.
Durante a fabricação, os sabonetes industriais
sofrem a retirada da glicerina - principal
ingrediente que amacia a pele - e recebem
ingredientes sintéticos e provenientes
de petróleo, desenvolvidos quimicamente em
laboratórios e testados em animais;
Esses componentes são responsáveis por aquela
sensação de pele rachada, desidratada e
ressecada pós-banho. Os sabonetes industriais
também são maléﬁcos para o meio ambiente,
devido aos resíduos tóxicos (como os de lauril
sulfato de sódio).
Por outro lado, os sabonetes artesanais prezam
por um conjunto de boas práticas, que auxiliem
não só a nossa pele mas também o meio em que
vivemos. Por não poluírem o ambiente, devido aos
ingredientes naturais, também não causam danos
à pele, nutrindo e
hidratando, além de serem muito eﬁcientes para
tratar problemas dermatológicos.
Nos sabonetes artesanais, a glicerina é mantida, o
que, quando misturada aos demais ingredientes
(como óleos, manteigas e óleos essenciais),
permitirá que a pele absorva diversos benefícios.

SABONETES
INDUSTRIAIS
• A glicerina é retirada;
• Os conservantes são químicos;
• Corantes artiﬁciais;
• Produção em larga escala,
visando lucro;
• Sem propriedades terapêuticas;
• Resíduos tóxicos
• Duram mais devido aos
conservantes à base de petróleo;
• São mais baratos;
• São testados em animais;
• Não são veganos.

X

SABONETES
ARTESANAIS
NATURAIS
• A glicerina é mantida;
• Os conservantes são naturais;
• Corantes naturais;
• Produção consciente;
• Com propriedades terapêuticas
e óleos essenciais;
• Menor durabilidade devido aos
conservantes naturais;
• São mais caros;
• Não são testados em animais.

TIPOS DE PROCESSOS:
Separamos aqui as 4 formas mais conhecidas de fazer
sabão: cold process, hot process e melt & pour
(derreter e despejar), com a base pronta. Conheça os
prós e os contras de cada processo!

COLD PROCESS
Prós
• Personalizável: você escolhe os ingredientes
conforme seus gostos pessoais;
• Possibilidade de utilizar ingredientes frescos;
• Controle do processo de saponiﬁcação;
• O traço da massa de sabão de processo a frio pode
ser manipulado para uma ampla variedade de técnicas
e efeitos;
• Resulta num sabonete de aparência bem “natural”;

Contras
• O sabão de processo a frio deve ser feito com soda
cáustica (hidróxido de sódio), o que pode ser
perigoso quando manuseado incorretamente;
• O sabão feito por cold process leva cerca de 4 a 6
semanas para ser curado;
• Alguns corantes podem modiﬁcar o pH do sabão;
• Os óleos essenciais podem reagir com o pH
elevado do sabão de maneiras negativas, causando
aceleração do trace (traço), apreensão e, por
consequência, desandando a massa;
• Como a massa de sabão no cold process é opaca,
brilhos não aparecem muito bem quando colocados
no sabão;
• A limpeza pode ser um processo longo,
dependendo de quantas cores seu sabonete tiver
(mais cores = mais recipientes);

HOT PROCESS
Prós
• Permite que você personalize cada ingrediente,
incluindo óleos da base;
• O calor adicional acelera o processo de saponiﬁcação:
dentro de um dia, está pronto para usar;
• As barras têm uma aparência “rústica” com uma
textura menos suave do que no cold process;
• Pode ser feito em banho-maria;
• A limpeza é mais fácil;

Contras
• A textura espessa do sabão no hot process faz com
que alguns redemoinhos e técnicas, como camadas,
sejam muito difíceis;
• Enquanto o sabão cozinha, ele se expande. Por
causa da possibilidade de transbordar, é importante
não deixá-lo sozinho;
• Difícil (mas não impossível) adicionar ingredientes
frescos como leite e purês; eles tendem a queimar
durante o processo de cozimento;

BASE PRONTA
(Melt & Pour)
Prós
• Ótimo para iniciantes;
• A base já passou por saponiﬁcação, então não é
necessário trabalhar com lixívia;
• Não requer equipamentos de segurança porque você
não está trabalhando com lixívia;
• Derreter e despejar é o método mais rápido para fazer
sabão;
• Endurece em várias horas e não precisa curar;
• Óleos de fragrância não causam aceleração;
• O melhor método para criar camadas retas e limpas;

Contras
• Se a base for feita de glicerina, estará mais
propensa a orvalho/transpiração;
• A base não é totalmente personalizável;
• A saponiﬁcação já aconteceu, então não é possível
escolher os óleos e manteigas;
• Ingredientes frescos como leite e purês acabarão
mal no sabonete.
• Esfria e endurece rapidamente; não há muito
espaço para criatividade;
• Se a base queimar, torna-se espessa e muito difícil
de trabalhar;

PRINCIPAIS
INGREDIENTES
Quando as pessoas descobrem que terão de usar soda cáustica (lixívia)
para fazer sabão, a reação não é das melhores. Levadas pelo medo – e,
até certo ponto, com razão! – muitas buscam outras alternativas (como
o processo de “derreter e despejar”, conhecido como melt & pour, que é
feito com bases prontas que não requerem soda).
Mas é importante desmistiﬁcar esse medo porque o sabão sempre foi
feito usando soda cáustica – uma vez que o processo de saponiﬁcação
é concluído, a soda não permanece como ingrediente. Ela
transforma-se em sabão, combinada com os óleos e demais aditivos.
Portanto, não se preocupe!
Sua pele não entrará em contato com a soda cáustica quando você usar
o sabão – o maior cuidado que você deve ter é na preparação do
processo, ao manusear os granulados de soda (certiﬁque-se sempre de
que sejam 100% de hidróxido de sódio).
Ou seja: passado o processo, é só comemorar e aproveitar todos os
benefícios do seu sabão artesanal!

DESMISTIFICANDO O TEMOR
DA SODA CÁUSTICA
Quando as pessoas descobrem que terão de usar soda cáustica (lixívia)
para fazer sabão, a reação não é das melhores. Levadas pelo medo – e,
até certo ponto, com razão! – muitas buscam outras alternativas (como
o processo de “derreter e despejar”, conhecido como melt & pour, que é
feito com bases prontas que não requerem soda).
Mas é importante desmistiﬁcar esse medo porque o sabão sempre foi
feito usando soda cáustica – uma vez que o processo de saponiﬁcação
é concluído, a soda não permanece como ingrediente. Ela
transforma-se em sabão, combinada com os óleos e demais aditivos.
Portanto, não se preocupe!
Sua pele não entrará em contato com a soda cáustica quando você
usar o sabão – o maior cuidado que você deve ter é na preparação do
processo, ao manusear os granulados de soda (certiﬁque-se sempre de
que sejam 100% de hidróxido de sódio).
Ou seja: passado o processo, é só comemorar e aproveitar todos os
benefícios do seu sabão artesanal!

PRINCIPAIS ADITIVOS
Base glicerinada: é o principal ingrediente para quem quer fazer sabão
pelo método Melt & Pour (Derreter e despejar), no qual o sabão
transforma-se numa barra transparente e muito hidratante. Nos demais
métodos, a glicerina é um subproduto do sabão, que se forma devido à
mistura de água, óleos e soda cáustica. No sabão, a glicerina é
responsável por amaciar a pele, pois possui grande poder de
umectação;
Óleos vegetais: conhecidos como óleos da base, nos quais se misturam
e diluem os óleos essenciais. Os óleos vegetais mais comuns para fazer
sabão e sabonetes artesanais são os mesmos utilizados na sua cozinha
ou nas cozinhas das indústrias de alimentos (soja, canola, girassol, oliva,
coco, palma e palmiste);
Óleos essenciais: responsáveis pelo aroma do sabão e por incorporar à
receita propriedades medicinais e terapêuticas;
Soda cáustica (ou hidróxido de sódio): apesar do temor que muita
gente sente em relação à soda cáustica (explicamos melhor isso logo
abaixo!), ela é essencial para promover uma reação química chamada
“saponiﬁcação”. Nessa reação química a mesma irá promover a
aglutinação e a coagulação dos demais ingredientes.

INCLUINDO A AROMATERAPIA
NOS SABONETES ARTESANAIS
As propriedades curativas da aromaterapia são conhecidas há muitos anos, mas
têm ganhado especial atenção na atualidade, com os números crescentes de
transtornos como depressão, ansiedade e estresse.
De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2018, o
Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina. São milhões de
indivíduos lutando diariamente com a depressão, a ansiedade e o estresse, e a
aromaterapia têm se mostrado uma ferramenta muito eﬁcaz nesses casos.
A aromaterapia é incluída nos sabonetes por meio dos óleos essenciais, que, devido
às suas propriedades terapêuticas, trabalham de forma integrativa e
multidimensional. Isso signiﬁca que todos os aspectos serão trabalhados: físico,
mental, energético, espiritual e emocional.
No aspecto físico, os óleos essenciais contêm propriedades capazes de tratar
sintomas especíﬁcos da pele e dos cabelos, como psoríase, caspa, queda de
cabelo, dermatites de contato, eczemas, varizes, acne e muitas outras.
Nesses casos, a questão emocional também é trabalhada, já que a pele, como o
órgão mais extenso do nosso corpo, absorve tudo aquilo que colocamos nela - e
nossas emoções estão diretamente relacionadas, pois o que ﬁca mal resolvido
acaba sendo somatizado na pele (acne, por exemplo, pode ter relações com raiva
ou mágoa acumulada).
É por isso que utilizar óleos essenciais e aromaterapia na saboaria artesanal vai
muito além de um tratamento estético. É o cuidado integral do corpo e da mente :)

O USO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NO
COLD PROCESS E NO HOT PROCESS
Os óleos essenciais são compostos aromáticos 100% voláteis, o que signiﬁca que
são obtidos de partes de plantas por processos de destilação, compressão ou
extração.
São muito mais complexos do que as essências sintéticas. Óleos essenciais são
completamente de origem vegetal e contém todas as propriedades medicinais
originárias das plantas.
Devido às propriedades terapêuticas, são excelentes opções para a produção de
sabonetes especíﬁcos, a ﬁm de auxiliar e tratar sintomas. Mas há algumas diferenças
importantes quanto ao uso deles na produção de sabão. No cold process, algumas
propriedades dos óleos essenciais podem ser perdidas, devido ao ponto de
evaporação muito baixo. No cold process, ao adicionar óleos essenciais, a massa
também poderá sofrer inﬂuência, principalmente no momento do trace (traço),
acelerando ou endurecendo o sabão de tal forma que ﬁcará difícil moldá-lo depois.
Já no hot process, as propriedades e o aroma dos óleos essenciais são mantidos por
muito mais tempo, pois os aditivos são acrescentados ao ﬁm do processo, quando a
saponiﬁcação já aconteceu.

OS 10 MELHORES
ÓLEOS ESSENCIAIS
A seguir, separamos os 10 óleos essenciais mais utilizados:

3. Óleo Essencial de Limão
O óleo essencial de limão é indicado para concentração e
estimulação. Possui propriedades estimulantes, animadoras,
fungicidas e bactericidas.
Combina bem com: outros óleos essenciais cítricos, bem
como a maioria dos outros óleos essenciais.

4. Óleo Essencial de Cedro
O óleo essencial de cedro é conhecido por suas propriedades
anti-inﬂamatórias, toniﬁcantes, repelentes, adstringentes,
diuréticas, expectorantes e fungicidas.
Combina bem com: a maioria dos óleos essenciais de ervas e
citrinos. Experimente com bergamota, sálvia, lavanda e alecrim.

1. Óleo Essencial de Lavanda
O óleo mais queridinho de todos. Universal e muito versátil,
possui propriedades hidratantes, calmantes, cicatrizantes,
anti-inﬂamatórias, antissépticas e antimicrobianas.
Combina bem com: qualquer outro óleo essencial!

2. Óleo Essencial de Alecrim
O alecrim é considerado um dos melhores antioxidantes.
O óleo essencial de alecrim possui propriedades antissépticas,
analgésicas, antidepressivas, estimulantes e anti-inﬂamatórias.
Combina bem com: muitos cítricos, aromas de ervas e
variedades de madeira. Tente misturá-lo com bergamota, cedro,
lavanda, limão, laranja, patchouli e hortelã-pimenta.

5. Óleo Essencial de Patchouli
O óleo essencial de patchouli é muito famoso por suas propriedades
antidepressivas, anti-inﬂamatórias, antissépticas, afrodisíacas,
adstringentes, cicatrizantes, desodorantes, fungicidas, inseticidas,
sedativas e tônicas.
Combina bem com: alguns óleos essenciais cítricos, bem como muitos
óleos essenciais ﬂorais e ervas. Experimente com laranja, lavanda, sálvia,
alecrim e especiarias, c omo canela ou cravo.

6. Óleo Essencial de Sálvia-Esclareia
O óleo essencial de sálvia-esclareia é muito utilizado para tratar
problemas com hormônios femininos. Possui propriedades relaxantes,
adstringentes, antiespasmódicas, fortalecedoras e também atua como
um bom regenerador celular.
Combina bem com: a maioria dos óleos essenciais cítricos e herbais,
assim como muitas variedades amadeiradas. Experimente com
bergamota, cedro, lavanda, limão, laranja, patchouli e ylang-ylang.

7. Óleo Essencial de Laranja Doce
Muito utilizado para trabalhar a autoconﬁança, a criatividade, a alegria, o
entusiasmo e a esperança. Conhecido por suas propriedades estimulantes,
cicatrizantes e animadoras.
Combina bem com: outros óleos essenciais cítricos, bem como a maioria
dos outros óleos essenciais para trazer uma nota suculenta e doce.
Experimente com qualquer outro óleo essencial!

8. Óleo Essencial de Hortelã-pimenta
O óleo essencial de hortelã-pimenta é muito utilizado por suas
propriedades estimulantes, descongestionantes, antissépticas,
digestivas e refrescantes;
Combina bem com: óleos essenciais de citrinos, bem como
ervas e alguns óleos essenciais amadeirados. Experimente com
bergamota, cedro, limão, lavanda, alecrim e tea tree.

9. Óleo Essencial de Bergamota
O óleo essencial de bergamota é utilizado como antisséptico,
cicatrizante, regulador do apetite, desodorante, tônico digestivo e muito
conhecido como "o óleo da felicidade", indicado como antidepressivo e
estimulador da espontaneidade.
Combina bem com: a maioria dos óleos essenciais!

10. Óleo Essencial de Tea Tree (Melaleuca)
Estimulante, puriﬁcante, cicatrizante, fungicida, bactericida, protetor, o óleo
essencial de tea tree é extremamente versátil, podendo ser utilizado na pele e
também na limpeza da casa.
Combina bem com: ervas, hortelã e alguns óleos essenciais cítricos ou picantes.
Experimente com bergamota, sálvia, lavanda, limão, laranja e alecrim.

SABONETES CLÁSSICOS
Curiosidades
A atividade saboeira é uma arte tão antiga que há milhares de anos, antes de Cristo,
a humanidade já utilizava o que tinha à mão para fazer sabão.
Da gordura de animais e da lã de ovelhas às cinzas de arbustos e ervas, numa
mistura que já envolvia a soda cáustica, chegamos às fórmulas dos sabonetes mais
famosos, que podem ser encontrados até hoje.
Você certamente já ouviu falar do famoso sabão de Aleppo. Ou do sabão de
Marseille (savon de Marseille). Nessa lista, temos ainda o sabão de Castela, muito
utilizado em bebês recém-nascidos, devido à suavidade.
Na Itália, o sabão de Aleppo era feito com as bagas de louro e óleo de oliva. Já o
sabão de Marseille tornou-se um ícone na França pela mistura de azeite de oliva,
cinza alcalina de plantas marinhas e água salgada do Mar Mediterrâneo. E o sabão
de Castela, na Espanha, foi uma variação do sabão de Aleppo: na falta das bagas de
louro, decidiram testar como ﬁcaria um sabão feito somente com óleo de oliva. O
resultado deu tão certo que o sabão de Castela virou referência, sendo
comercializado até os dias atuais.

QUER APRENDER TODAS AS
RECEITAS CLÁSSICAS E INVENTAR
AS SUAS PRÓPRIAS RECEITAS?
No Curso Online Saboaria Aroma você vai aprender tudo
sobre a arte de fazer sabão,
como utilizar a aromaterapia e as propriedades dos
óleos essenciais nos seus sabonetes, e o que é preciso
para comercializar e começar o seu próprio negócio!
Tudo que foi apresentado neste ebook e muito mais te
esperam no nosso Curso!

Garanta já a sua vaga!
Curso 100% online!
QUERO SABER MAIS

