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componentes do enchimento ocupam um importante espaço – 
geralmente são citados como quantum su   cit ou “quantidade 
suÞ ciente” ou “qs” – para a obtenção de textura e de reologia 
consistentes. 

Comece por adicionar a maior quantidade possível de pig-
mento. Se a fórmula permitir, adicione 20% de um único pig-
mento para ter um modelo monocromático. Em seguida, prense  
a amostra numa forma de pó compacto, faça um ensaio de queda, 
para avaliar a fragilidade, e avalie a aplicação do produto para 
certiÞ car-se de seu desempenho. Se esse nível de uso for acei-
tável, reduza o pigmento para 5% usando o enchimento para 
complementar, depois repita a avaliação. Se o resultado do teste 
for aceitável, incorpore combinações de pigmento para observar 
a coloração desenvolvida, por exemplo, a proporção 1:1:1 de 
óxidos de ferro vermelho, amarelo e preto. A introdução de outros 
corantes em níveis variados vai mostrar como as cores interagem 
entre si e como inß uenciam a formulação.

Destaque-se que as abordagens para a combinação de tonali-
dades e o uso de pigmentos podem variar conforme a categoria do 
produto, como bases líquidas (que se aplicam a um sem número 
de tons e subtons de pele), pós com corantes orgânicos e sombras 
de olhos anidras, que incorporam combinações de pigmentos e 
formam camadas com pigmentos com  efeitos e pérolas.

Os corantes típicos usados em cosméticos de cor que dão 
tonalidades em bases, corretivos, pós compactos para a face, 
sombras de olhos, batons, gloss labial e delineadores labiais 
incluem os óxidos de ferro vermelho, amarelo e preto, além do 
dióxido de titânio.

Os corantes orgânicos incluem: FD&C Red 6, 7, 33, 28, 40, os 
Yellows #5 e #6, e o Blue #1. Há ainda: Carmine, Ferric ammo-
nium ferrocyanide, Chromium oxide green, Chromium hydroxi 
green, Ultramarine e Manganese violet, na denominação INCI. 
Porém, nem todos esses corantes estão permitidos para todas as 
categorias de produtos ou em todas as regiões onde o produto 
pode ser vendido.  

Limitações Regulatórias

As exigências regulatórias para pigmentos orgânicos e 
inorgânicos permitidos para uso em suas respectivas categorias 
de cosméticos estão deÞ nidas por órgãos governamentais nos 
Estados Unidos, na União Europeia, no Mercosul, no Japão e na 
China, para seus respectivos mercados. Para saber quais são as 
atuais diferenças entre as regulações de uso de pigmentos e seus 
níveis de uso, é recomendado consultar as regras regulatórias no 
início do processo de desenvolvimento do produto, de forma a 
poupar tempo ao selecionar os pigmentos que atendam às tona-
lidades desejadas.

Inspiração de Tonalidades

Em geral, a inspiração de tonalidades para cosméticos pode 
vir de diferentes fontes, variando de produtos do mercado (ben-
chmarks), paletas de cores, cores Pantone, obras de arte famosas 
e tendências da moda até mesmo um nascer ou pôr do sol. Após a 
deÞ nição da tonalidade-alvo para o cosmético pigmentado a ser 
desenvolvido, Þ ca mais fácil estimar os pontos de partida refe-
rentes ao uso de pigmentos. Inicialmente, a aplicação do produto 
no antebraço dará melhor reconhecimento da cor dominante nele, 
ou seja, permite ver diretamente a tonalidade aplicada, além da 
subtonalidade, ou da cor de suporte sobre a qual o cosmético será 

aplicado. Nessa oportunidade, poderão ser observadas eventuais 
alterações da tonalidade causadas pelo ângulo de visão. 

A possibilidade de reprodução da cor é crítica. A cor desenvol-
vida em bancada de laboratório deverá ser a mesma em repetidos 
batches e na produção em escala. 

O processamento da formulação é um aspecto vital da pos-
sibilidade de reprodução da cor. Por exemplo, a aplicação de 
mais energia em um batch pode desenvolver uma cor diferente. 
Portanto, o processamento da mesma formulação com o mesmo 
nível de pigmentos poderá gerar uma coloração diferente, caso 
seja usado outro nível de energia nos equipamentos de fabricação.

Ao selecionar corantes para combinar tonalidades, deve-se 
considerar um modo de corrigir se a cor se alterar durante o pro-
cesso de fabricação, ou para o controle de qualidade aceitar um 
lote que esteja dentro da margem de tolerância aceitável para a 
cor, porém que não esteja exatamente igual. O modo de correção 
com pigmentos de suporte ajudará a ajustar a tonalidade para que 
esta se ajuste aos padrões de tonalidade especiÞ cados, ou para 
reproduzir a tonalidade de lotes anteriores do mesmo produto. 
Essa correção é muito útil, mesmo se forem usados pigmentos 
em quantidades da ordem de 0,001%.

Considerações Sobre a Estabilidade

Além da cor, a adição de pigmentos a uma fórmula-base afeta 
sua estabilidade e reologia. Portanto, não se enfrenta apenas o 
desaÞ o de desenvolver a cor desejada, assegurando que a fórmula 
se enquadre na lista de exigências regulatórias, mas também é 
preciso conÞ rmar que não ocorrerá nenhum efeito adverso à 
própria fórmula ao se resolver o desaÞ o da cor.

É fundamental testar as tonalidades e suas variações para 
assegurar que catalisadores, como temperatura, pH e luz, não 
alterem o produto. Deve-se considerar, também, o comporta-
mento do produto na prateleira do ponto de venda. Para isso, há 
a necessidade de realizar testes de estabilidade, ou seja, de saber 
se a fórmula Þ cará estável quando estiver no mercado. Testar 
a estabilidade da cor em uma cabina de luz para simular o que 
poderá ocorrer durante o uso do produto também vai reduzir suas 
devoluções e as queixas dos consumidores sobre ele. Potenciais 
inß uências climáticas, como elevada umidade relativa do ar 
e variações de temperatura, também precisam ser levadas em 
consideração, especialmente quando os produtos são enviados 
para distribuição em locais de vendas com condições ambientais 
diferenciadas.

Avaliação da Cor

A ferramenta mais conÞ ável que temos para a avaliação da 
cor é o olho humano. Embora cada avaliador veja a cor com 
ligeiras diferenças, conseguimos comparar uma amostra com 
um padrão para notar se há desvios na tonalidade. Se possível, 
compare cada batch com o padrão usando uma espátula de 
metal ou uma barra, para espalhar o produto sobre uma cartela 
de opacidade Leneta branca e preta, para identiÞ car diferen-
ças de cor. Essas amostras de prova podem ser medidas por 
espectrofotômetro, para obter resultados L*a*b* com o grau 
de luminosidade, vermelho/amarelo, verde/azul, intensidade e 
matiz da cor obtida do batch.

Aplicações in vivo também podem demonstrar como a cor 
produzida se compara com a que era esperada. Delimita-se um 
quadro de 5 x 5 cm sobre o antebraço para comparar a cor com o 
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padrão e ter uma visão de como Þ ca a tonalidade mesmo quando 
observada de ângulos diferentes.

Igualmente, a aplicação de produtos na palma da mão ou 
mesmo no local pretendido para a aplicação poderá mostrar qual 
será a aparência do produto, comparativamente.

Recursos para Melhorar o Desempenho

Dependendo do sistema, às vezes, formular com pigmentos 
não tratados pode gerar resultados indesejáveis, como: desen-
volvimento incompleto da cor, instabilidade, rupturas do pó 
compacto, depósito em uma emulsão e mau desempenho e má 
sensação na pele. Isso pode ocorrer por causa da superfície de 
pigmentos não tratados contendo grupos hidroxilas polares que 
tenham absorvido umidade, o que contribui para a aglomeração 
das partículas, a qual causa sensação desagradável na pele e 
torna-se um fator potencial de instabilidade.

Embora agentes umectantes e emulsiÞ cantes possam ajudar 
no desenvolvimento do pigmento, certas limitações da fórmula 
podem impedir que os pigmentos se desenvolvam de forma 
consistente. Igualmente, como visto no item sobre os ajustes 
das tonalidades, ao se aplicar mais energia no processamento 
da formulação, possibilita-se o surgimento de pigmentos não 
tratados, como consequência. Dispersões de cores ou pigmentos 
hidrófobos com superfície tratada podem ajudar a corrigir muitos 
desses problemas. 

Frequentemente, usam-se tratamentos de superfície na indús-
tria de cosméticos para melhorar a adesão do pigmento e retardar 
o desgaste, melhorar a estabilidade física e química e ajudar a 
dispersão do pigmento em vários meios. Isso ajuda a controlar 
melhor a reologia e a criar texturas mais consistentes com a gama 
de matizes selecionada.

Dispersões de cor possibilitam altas cargas de pigmento que, 
de outra maneira, não poderiam ser facilmente dispersas nas 
formulações. As dispersões têm a vantagem da uniformidade da 
coloração, por sua consistência e conveniência, ao mesmo tem-
po que ajudam a alcançar a intensidade desejada e a otimizar o 
retorno Þ nanceiro do produto. O uso de dispersões de pigmentos 
na combinação de tonalidades ajuda a evitar demoradas etapas 
intermediárias para atingir as tonalidades desejadas.

Conclusões

Combinar tonalidades é uma arte que resulta em uma obra-
-prima da coloração. Porém, a criação de uma biblioteca de tona-
lidades apoia a arte com a ciência que respalda as interações dos 
pigmentos, para acelerar a obtenção das tonalidades desejadas. 
Assegurar que os pigmentos selecionados atendam às restrições 
regulatórias e às exigências de estabilidade/reologia da fórmula 
vai abrir as portas para dar passagem a um grande número de 
tonalidades bem-sucedidas e comercializáveis. 
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