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Perfume de alfazema 

Vamos fazer um perfume de alfazema artesanal e desta forma perceber a 
utilidade das plantas do Meio Natural! 

 

 

• Folhas de alfazema 
• Álcool 
• Essência de alfazema  
• Almofariz 
• Papel de filtro 
• Funil 
• Tubo eppendorf 

 

 

1- Coloca algumas folhas de alfazema no almofariz;  
2- Adiciona 40 gotas de álcool e macera bem; 
3- Adiciona 5 gotas de essência de alfazema e mistura bem; 
4- Com ajuda de um funil, filtra o produto obtido para dentro de um tubo 

eppendorf. 

 

 

A alfazema é uma erva muito cheirosa originária da Ásia. A sua fama espalhou-se 
rapidamente pela Europa e foi ela a principal precursora do desenvolvimento e da 
expansão da arte da perfumaria e cosmética. Os seus benefícios são tão amplos que, na 
aromaterapia, ela é considerada o óleo essencial básico para praticamente todos os 
tratamentos.  

O seu aroma também é indicado especificamente para tranquilizar o sistema nervoso, 
atuando sobre as emoções e deixando as pessoas mais serenas. 

A alfazema é uma planta de porte arbustivo, ciclo perene e que atinge até 1 metro de 
altura. As folhas são pequenas e lineares. Suas flores normalmente são de coloração rosa 
ou azul. Nas partes aéreas, possui glândulas aromáticas, concentradas principalmente nas 
flores.  

Partes usadas: folhas e flores. 
      

Sugestão: Usa o teu perfume para aromatizar a casa! (não uses no corpo, podes ser 

alérgico a alguma das substâncias que ele contém) 
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1º Observa 
 

2º Questiona 
 

3º Formula a Hipótese 
 

4º Procedimento 

experimental 

Procedimento experimental: 

1- Coloca algumas folhas de alfazema no almofariz;  

2- Adiciona 40 gotas de álcool e macera bem; 

3- Adiciona 5 gotas de essência de alfazema e mistura bem; 

4- Com ajuda de um funil, filtra o produto obtido para dentro 

de um tubo eppendorf.  

5º Regista  

 

 

 

 

6º Conclui  

 

 

 

Nome: ___________________________________________________Nº ____ Turma: ____  

Data: ____/ ____/ 2017 

 

Avaliação da atividade:  

 


