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RESUMO 

 

 

O presente relatório descreverá as atividades que foram desenvolvidas no Estágio Curricular 

Obrigatório, integrado ao curso de Bacharelado em Engenharia Química, realizado na unidade 

industrial da Companhia Industrial de Cosméticos Salutaris, localizada em Mossoró-RN. 

Produzindo diferentes tipos de cosméticos, entre eles cremes faciais, Géis, perfumes e batons 

tem obtido destaque no mercado do Nordeste, sendo a única empresa do ramo localizada em 

Mossoró. Assim, torna-se imprescindível uma linha de produção de alta eficiência, onde haja 

um controle do processo capaz de atender as demandas, que esteja de acordo com a norma 

técnica brasileira NBR e ainda obedeça a um rigoroso sistema de gestão de qualidade, para que 

o produto final apresente um excelente desempenho. Para este fim, a linha de qualidade foi 

acompanhada de perto, estudando os resultados obtidos pelas analises físico-químicas 

identificando assim o problema no processo e garantindo também a qualidade do produto.  

Palavras-Chave: Cosméticos, Processo Produtivo, Controle de Qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A nova competição industrial que apresenta um de seus focos no processo de 

desenvolvimento de produtos, considera três forças que surgiram nas empresas nas duas últimas 

décadas: uma competição internacional intensa proveniente da globalização; consumidores 

mais sofisticados provenientes da fragmentação dos mercados; e mudanças constantes na 

tecnologia. Essas três forças combinaram-se levando o processo de desenvolvimento de 

produtos ao centro do jogo de competição entre as empresas (CLARK & FUJIMOTO, 1991). 

A indústria de cosméticos constitui um dos segmentos mais importantes da economia 

mundial. Em produção, o Brasil passou ao terceiro lugar no ranking mundial e ao primeiro na 

América Latina, segundo a empresa Euromonitor International. A cada ano, o país se aproxima 

de Estados Unidos e Japão, que são os atuais líderes mundiais. Esse é um mercado crescente 

que tem se favorecido da cultura da beleza, do envelhecimento da população e do aumento do 

poder de compra da classe C em nosso país. Segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, realizada 

pelo IBGE, as atividades de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, 

obtiveram a sexta maior participação na taxa global do varejo. Apresentaram crescimento de 

11,6% nos últimos 12 meses. A indústria de cosméticos engloba os setores de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos, conforme Garcia e Furtado (2002) caracteriza-se pela necessidade 

contínua de pesquisas de novos insumos e introdução de inovações em suas linhas de produtos. 

Este fato pode ser considerado um fator de importância para a competitividade no setor. Existe 

uma heterogeneidade nesta indústria, pois a presença de grandes empresas internacionais, 

diversificadas ou especializadas nos segmentos de perfumaria e cosméticos, é contrastada com 

um grande número de pequenas e médias empresas com atuação focalizada na produção de 

cosméticos. 

No Brasil, embora seja predominante a presença das grandes empresas internacionais 

do setor, pode-se observar a existência de um grande número de empresas de capital nacional, 

algumas das quais vem realizando atividades de desenvolvimento de produto no país, adotando 

estratégias no sentido de incrementar sua participação no mercado nacional e também no 

mercado internacional. 

A qualidade dos produtos constitui um dos atributos essenciais para o seu desempenho 

adequado, principalmente em relação à segurança, eficácia e aceitabilidade destes produtos. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/comercio/pmc/pmc_201009comentarios.pdf
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Falha nas medidas preventivas e de controle do processo de fabricação pode resultar em 

produtos inadequados ao consumo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

exige que as empresas produtoras tenham implantado as normas de boas práticas de fabricação, 

conforme as normas técnicas oficialmente estabelecidas. Dentre as exigências presentes nas 

normas, está a necessidade da realização de ensaios de controle de qualidade em as fases do 

processo de fabricação. Estas normas são dinâmicas e devem ser atualizadas para acompanhar 

a evolução tecnológica dos processos, novos equipamentos e gerenciamento da qualidade 

(YAMAMOTO et al, 2004). 

Para continuar competitivo num mercado tão disputado, a Salutaris teve que se readaptar 

a nova realidade. Sendo assim, manteve seu alto padrão de qualidade no produto e sempre 

buscando novas alternativas para diminuir custo e inovar os seus produtos. 

 

1.1 Sobre a Empresa 

O setor industrial do Rio Grande do Norte funciona como mola propulsora do 

desenvolvimento do Estado. Mas além das gigantescas empresas nacionais e até multinacionais 

que se instalam no Estado, há espaço também para os empreendimentos genuinamente 

potiguares. Apesar da vocação potiguar para atividades como fruticultura, extração de sal e 

petróleo, pelas potencialidades naturais, típicas da região, a indústria norte-rio-grandense tem 

conseguido expandir sua atuação, empresários investem em outros segmentos, até pioneiros, 

para contribuir com o crescimento, sobretudo no interior do Estado. 

A cerca de 8km do Centro de Mossoró, o distrito industrial da cidade se desenvolve às 

margens da BR-304. Em meio às indústrias, de cerâmica, cimento e castanha, uma nova 

empresa inaugurou em Mossoró a produção de um dos segmentos que mais crescem no país, o 

da beleza. A Salutaris Indústria de Cosméticos é a primeira do Nordeste nesse setor. 

A indústria surgiu da ideia do farmacêutico Cleonísio Vieira, que há 24 anos administra 

uma rede de farmácias de manipulação na cidade. Após estudar e avaliar o mercado, ele 

percebeu o crescimento desse segmento e também a ausência de indústrias na região Nordeste. 

No país, as indústrias de produtos de beleza e higiene faturam em média R$ 25 bilhões por ano. 

"As pessoas procuravam os produtos nas farmácias e para suprir essas necessidades 

precisávamos de uma indústria, já que as farmácias só podem vender produtos mediante receita; 
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é isso que caracteriza a atividade". Em 30 de setembro de 2009, a indústria foi inaugurada, 

passando a funcionar efetivamente em fevereiro de 2010 (Melo, 2011).  

De forma direta, a indústria emprega 20 funcionários, todos da cidade. Atualmente mais 

de 600 consultoras são beneficiadas indiretamente com a geração de emprego. Elas vendem os 

produtos porta a porta, a chamada venda direta, em toda a região Oeste potiguar e também em 

quatro cidades da Paraíba e em quatro cidades do Ceará. As novas tecnologias do mundo virtual 

ajudam a dinamizar esse segmento. Ferramentas como a internet são o braço direito dos 

proprietários das grandes indústrias. O perfil de interação que a Salutaris conseguiu construir 

junto às consultoras é fruto da utilização da tecnologia para facilitar as vendas. 

Tecnologias de ponta também são utilizadas em todo o maquinário da empresa. As 

máquinas são de última geração e feitas por encomenda para produzir e envasar os produtos. 

Instalada em um terreno de 30 mil m² com uma área construída de 250m², a empresa reúne 

tecnologia à prova de desperdício. Possui laboratórios de físico-química e biologia que 

garantem a qualidade do produto. Todas as substâncias são analisadas antes de serem utilizadas. 

Fazem a análise da água diariamente e os produtos são avaliados antes de serem armazenados 

nas embalagens para venda. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Origem dos Cosméticos 

A história dos cosméticos começa além da Era Escrita, pois em pesquisas arqueológicas 

constatam que homens pré-históricos, há 30 mil anos, pintavam o corpo e se tatuavam e tinham 

o costume de usar óleo roxo para cobrir defuntos. No interior de tumbas foram encontrados 

incensos, potes de azeite e placas de argilas usadas no tratamento do corpo trazendo instruções 

sobre asseio corporal e a importância dada à higiene. Os egípcios há milhares de anos 

empregavam óleo de castor como bálsamo protetor e tinham o hábito de tomar banho usando 

como sabão uma mistura perfumada à base de cinzas ou argila (PORTAL da EDUCAÇÃO, 

2009). 

A Idade Média reprimiu o uso de cosméticos, somente no período das Cruzadas houve 

o ressurgimento dos cosméticos, tendo como meta cultivar a beleza. Entretanto, no final do 

século XVIII, o uso de cosméticos ficou fora de moda. O retorno dos cosméticos ocorreu por 

volta do século XIX, já na Idade Contemporânea, quando cosmético não mais era associado 

com bruxaria e os produtos desse gênero eram vistos com os seus reais propósitos. Donas de 

casa, então, começaram a fabricá-los em suas próprias residências e entre os ingredientes 

utilizados incluíam-se sopas, limonadas, leite, água de rosas, creme de pepino, e outros 

elementos que constituíam receitas exclusivas de cada família. As indústrias de cosméticos 

surgiram no início do século XX, em função da necessidade de as mulheres comprarem 

produtos prontos, pois muitas delas já trabalhavam fora de casa (SEBRAE, 2008). 

 

2.2 Setor de Cosméticos 

 Conforme a Câmara Técnica de Cosméticos - CATEC, na Resolução RDC nº 211, de 

14 de julho de 2005, a definição de cosméticos no Brasil é a seguinte: Produtos de Higiene 

Pessoal, Cosméticos e Perfumes, são preparações constituídas por substâncias naturais ou 

sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, 

lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo 

exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores 

corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado (ANVISA, 2005).  
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Um leque de produtos faz parte da rotina de higiene e beleza de milhões de pessoas. Os 

resultados obtidos pelos cosméticos são originados de componentes e reações químicas 

cuidadosamente estudadas. A ciência cosmética trabalha com a inter-relação de muitas áreas, 

como a química, a dermatologia, a biologia, a farmácia e a medicina, além de ser diretamente 

afetada por hábitos culturais, moda e fatores econômicos.  

A indústria de cosméticos adquiriu tal dimensão que seus lucros são contabilizados em 

bilhões de dólares. Segundo o Instituto Euromonitor (2012) o setor brasileiro de HPPC (Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) faturou em 2011 mais de 43 bilhões de dólares – preços ao 

consumidor. O total é 18,9% maior do que o faturamento 2010, quando a indústria movimentou 

36,187 bilhões de dólares. O Brasil registrou o maior crescimento percentual entre o top 10 

mercados do setor. O segundo maior aumento percentual foi da Rússia, com 14,7% de expansão 

no comparativo entre 2010 e 2011. 

 Mundialmente, a indústria de HPPC cresceu 9,84%, movimentando 425,8 bilhões de 

dólares contra 387,7 bilhões de dólares, em 2010. Juntos, os dez principais países do setor foram 

responsáveis por 64,1% do faturamento total, ou USD 272,98 bilhões. Na análise do 

Euromonitor (2012) (preços ao consumidor), o Brasil manteve a primeira posição no ranking 

mundial de desodorantes e fragrâncias. O país é vice-líder em produtos infantis, higiene oral, 

produtos masculinos, produtos para cabelo e banho. Nas subcategorias está em primeiro lugar 

em protetores solares e mantém a liderança em coloração, condicionadores, 

permanentes/alisantes, sabonetes e cremes para o corpo, ver tabela 1. 

Tabela 1. Mercado mundial de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 
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Vários fatores têm contribuído para este expressivo crescimento do setor segundo o 

SEBRAE (2008). Entre eles:  

• Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho. 

• Utilização de tecnologia de ponta e o aumento da produtividade, beneficiando os preços ao 

consumidor, que vêm apresentando um aumento inferior aos índices de preços da economia 

brasileira; e toda a valorização da estética praticada pela mídia que se reflete numa busca pela 

beleza, saúde e juventude por parte da sociedade 

• Constantes lançamentos de novos produtos atendendo cada vez mais às necessidades do 

mercado 

• Aumento da expectativa de vida, o que reflete numa busca constante pela beleza, saúde e 

juventude por toda a sociedade. 

Para atingir estes números e garantir sua presença na vida de milhões de pessoas, os 

cosméticos passaram por milênios de evolução, superando os obstáculos impostos pela falta de 

conhecimento científico, pelas barreiras culturais e pela falta de tecnologia. 

No Brasil existem conforme dados de julho de 2005 da ABIPHEC (Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) mais de 1.258 empresas 

que atuam no mercado de produtos do setor, sendo 16 empresas de grande porte (faturamento 

líquido de impostos acima de US$100 milhões), representando 72,4% do faturamento total. A 

empresas estão distribuídas por região/estado conforme a Figura. 1. 

Figura 1 – Empresas atuantes no mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos no Brasil – Fonte: ANVISA 
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Assim empresas e marcas nacionais competem com grandes firmas internacionais que 

atuam no mercado brasileiro. Apesar da concorrência, essas empresas nacionais têm uma 

participação expressiva no mercado e sustentadas por ativos comerciais estabelecidos e 

construídos ao longo de sua trajetória. Algumas dessas empresas, inclusive, direcionam-se 

lentamente para internacionalizar seus produtos, aumentando ainda mais o crescimento da 

participação do setor de cosméticos na balança de exportação, o que vem acontecendo de forma 

expressiva nos últimos anos (GARCIA & FURTADO, 2012). 

 

2.3 Produtos 

Cosméticos no Brasil são controlados pela Câmara Técnica de Cosméticos da ANVISA 

(CATEC/ANVISA) e pela Resolução RDC nº. 211, de 14 de julho de 2005. A definição oficial 

de cosméticos adotada por essa Câmara compreende todos os produtos de uso pessoal e 

perfumes que sejam constituídos por substâncias naturais ou sintéticas para uso externo nas 

diversas partes do corpo humano – pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, 

dentes e membranas mucosas da cavidade oral – com o objetivo exclusivo ou principal de 

limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência, corrigir odores corporais, protegê-los e/ou mantê-

los em bom estado. Os produtos do setor são divididos em 4 categorias e 2 grupos de risco, de 

acordo as Resoluções 79/2000 e 335/1999. Categorias: 

 • Produtos para higiene; 

 • Cosméticos; 

 • Perfumes; 

 • Produtos para bebês. 

 

 Grupos de risco:  

• Risco nível 1 - Risco mínimo. Ex.: maquiagem (pós compactos, bases líquidas, sombras, 

rímel, delineadores, batons em pasta e líquidos), perfumes, sabonetes, shampoos, cremes de 

barbear, pastas dentais, cremes hidratantes, géis para fixação de cabelos, talcos perfumados, 

sais de banho, etc. A Figura 2 apresenta alguns cosméticos risco 1, produzidos pela indústria 

salutaris. 
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Figura 2: Linha de produtos Salutaris. 

 

Fonte: Catálogo de produtos da fábrica de cosméticos Salutaris, 2009. 

 

 • Risco nível 2 - Risco potencial. Ex.: shampoos anti-caspa, desodorantes e sabonetes líquidos 

íntimos femininos, desodorantes de axilas, talcos antissépticos, protetores labiais e solares, 

cremes depiladores, repelentes, tinturas para cabelos, sprays para fixação e modeladores de 

penteados, clareadores de pelos, enxaguatórios bucais, esmaltes, óleos para massagens, etc. 

Todos os produtos para bebês, apesar de totalmente inócuos, são classificados como grupo de 

risco nível 2, pois passam por processos mais rigorosos de inspeção antes de serem 

comercializados. A Figura 3 apresenta alguns cosméticos risco 2, produzidos pela indústria 

salutaris. 

Figura 3: Produtos para bebês são especialmente formulados e comercializados em 

embalagens diferenciadas. 

 

Fonte: Catálogo de produtos da fábrica de cosméticos Salutaris, 2009. 
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2.4 Controle de Qualidade 

O Controle de Qualidade é o conjunto de atividades destinadas a verificar e assegurar 

que os ensaios necessários e relevantes sejam executados e que o material não seja 

disponibilizado para uso e venda até que o mesmo cumpra com a qualidade preestabelecida. O 

Controle de Qualidade não deve se limitar às operações laboratoriais, mas abranger todas as 

decisões relacionadas à qualidade do produto. 

É de responsabilidade das empresas fabricantes e importadoras submeter os produtos 

cosméticos ao Controle de Qualidade. Para isso, devem disponibilizar recursos para garantir 

que todas as atividades a ele relacionadas sejam realizadas adequadamente e por pessoas 

devidamente treinadas. O pessoal que realiza as tarefas específicas deve ser qualificado com 

base na sua formação, experiência profissional, habilidades pessoais e treinamento. (ANVISA, 

2007). 

É fundamental que esse processo seja permanentemente auditado, de maneira a corrigir 

possíveis distorções e garantir a sua melhoria contínua. São responsabilidades do Controle de 

Qualidade: 

 a) Participar da elaboração, atualização e revisão de especificações e métodos analíticos 

para matérias-primas, materiais de embalagem, produtos em processo e produtos 

acabados, bem como dos procedimentos relacionados à área produtiva que garantam a 

qualidade dos produtos. 

b) aprovar ou reprovar matéria-prima, material de embalagem, semi-elaborado, a granel 

e produto acabado.  

c) manter registros completos dos ensaios e resultados de cada lote de material analisado, 

de forma a emitir um laudo analítico sempre que necessário.  

d) executar todos os ensaios necessários. 

e) Participar da investigação das reclamações e devoluções dos produtos acabados.  

f) assegurar a correta identificação dos reagentes e materiais.  

g) investigar os resultados fora de especificação, de acordo com os procedimentos 

internos definidos pela instituição e em conformidade com as normas de Boas Práticas de 

Fabricação.  

h) verificar a manutenção das instalações e dos equipamentos.  

i) Certificar-se da execução da qualificação dos equipamentos do laboratório, quando 

necessária.  

j) garantir a rastreabilidade de todos os processos realizados. 



10 
 

 k) promover treinamentos iniciais e contínuos do pessoal da área de Controle da 

Qualidade. 

 

O laboratório de Controle de Qualidade deve utilizar métodos e procedimentos 

apropriados para os ensaios que realiza. Todas as etapas destinadas a garantir a qualidade e 

integridade dos produtos, tais como amostragem, manuseio, transporte, armazenamento e 

preparação dos itens para ensaio, devem estar incluídas nesse processo. Validação, segundo a 

NBR ISO/IEC 17025, é a confirmação, por exame e fornecimento de evidência objetiva, de que 

os requisitos específicos para determinado uso pretendido estão sendo atendidos. 

 A qualidade dos produtos pode ser controlada por meio de métodos de ensaios de 

referência ou métodos desenvolvidos pela empresa. A confiabilidade dos resultados deve ser 

comprovada e demonstrar que o procedimento conduz efetivamente ao objetivo desejado. A 

validação deve ser suficientemente abrangente para atender às necessidades de uma 

determinada aplicação ou área de aplicação. O laboratório deve registrar os resultados obtidos, 

o procedimento utilizado para a validação e uma declaração de que o método é ou não adequado 

para o uso pretendido (NBR ISO/IEC 17025). 
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3. DETALHAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO E CONTROLE DE 

QUALIDADE DA INDÚSTRIA SALUTARIS 

 

 Principais equipamentos necessários para a fabricação de cosméticos: 

 - Agitador,  

- Tanque de agitação/Reator, 

- Balança, 

- Filtro para tratamentos de água, 

- Máquinas para envasamento. 

A indústria de cosméticos Salutaris pode produzir preparações para a pele (cremes, 

loções, géis), e para os cabelos (shampoo e condicionadores).  

Cremes 

Os cremes e loções são dispersões de duas fases (oleosas e aquosas) que se misturam e 

precisam de um emulsionante para formar o sistema único e homogêneo. Podem ser de dois 

tipos: óleo e água ou água e óleo. No primeiro, a água engloba o óleo e não atua como 

engordurante. Já no segundo acontece o contrário (é a fase oleosa que se junta a fase aquosa) e 

o produto resultante terá o efeito engordurante, sendo normalmente usados em peles secas. 

Tanto os cremes como as loções são geralmente constituídos de agentes doadores de 

consistência umectante (que evitam o ressecamento), conservantes, antioxidante, emulsionantes 

e água.  

Gel 

O gel, por sua vez é uma preparação semi-sólida, composta de partículas coloidais que 

ficam dispersas (não se sedimentam). Tem sido muito usado em cosméticos por ser facilmente 

espalháveis, não gorduroso e apropriado tanto para peles oleosas quanto mistas. A composição 

dos géis inclui principalmente agentes de limpeza (tensoativos), estabilizadores de espuma, 

espessante, conservantes, essências e corretores de pH.  
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Condicionadores  

Já os condicionadores são constituídos de tensoativos catiônicos, conservantes e 

essência. Tanto os shampoos como os condicionadores podem ser do tipo neutro, para cabelos 

oleosos, secos, normais ou especiais (anti-caspa, por exemplo). 

Shampoo 

 - Os componentes utilizados na formulação estão classificados abaixo, com as respectivas 

matérias primas de acordo com sua função: 

 1 = Componentes 2 = Matérias-primas sugeridas 3 = Funções  

Tipo A 1- Tensoativos Principais; 2- Lauril éter sulfato de sódio, Lauril éter sulfato de 

triatanolamina; 3-Detergência e espuma  

Tipo B 1- Tensoativo secundário; 2- Dietanolamina de ácido graxo de coco; 3- Espessante, 

estabilizante de espuma. 

Tipo C 1- Espessante; 2- Cloreto de sódio; 3- Controlador de viscosidade 

Tipo D 1- Aditivos especiais; 2- Proteína hidrolizada, extrato vegetal hidrolizado, acetato de 

tocoferol, óleo vegetal hidrolizado 3- Princípios ativos, Emolientes.  

Tipo E 1- Fragrância; 2- Essência de ervas hidrolizada; 3- Perfumar os cabelos e couro 

cabeludo. Tipo F 1- Dispersante; 2- Água deionizada; 3- Atua na dissolução do produto.  

Tipo G 1- Preservante; 2- p- Hidróxido benzoato de metila; 3- Combate o crescimento 

microbiano no produto. Tipo H 1- Regulador de pH; 2-Ácidos cítricos; 3- Neutralização  

Tipo I 1- Corantes; 2- Amarelo Tartazina, Rodamina B; 3- Melhoram a aparência do produto, 

mascarando a cor.  

Tipo J 1- Sequestrante; 2- Ácido etilenodiaminotetrosódico; 3- Coadjuvante para a 

transparência e estabilizante de cor.  

- Shampoo (para cabelos normais)  

a) Lauril éter sulfato de sódio = 22.00% P/P Lauril éter sulfato de trietanolamina = 5.00% P/P 

Dietanolamina de ácido graxo de coco = 3.00% P/P 
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 b) Proteína hidrolizada = 1.00% P/P Preservante (nipagim) = 0.15% P/P Água deionizada = 

q.s.p.100.00% P/P 

c) Essência = q.s Corante = q.s Ácido cítrico - sol. 40% (pH 6.5 - 7.0) = q.s Cloreto de sódio = 

q.s 

 – Shampoo (para cabelos secos)  

a) Lauril éter sulfato de sódio = 17.00% P/P Lauril éter sulfato de amônio = 3.00% P/P 

Dietanolamina de ácido graxo de coco = 2.50% P/P 

b) Lanolina hidroxilada = 1.00% P/P Extrato vegetal de Aloe Vera = 1.20% P/P Preservante 

(nipagim) = 0.15% P/P Água deionizada = q.s.p.100.00% P/P 

c) Essência = q.s Corante = q.s Ácido cítrico - sol. 40% (pH 6.5 - 7.0) = q.s Cloreto de sódio = 

q.s  

– Shampoo (para cabelos oleosos) 

 a) Lauril éter sulfato de sódio = 20.00% P/P Lauril éter sulfato de trietanolamina = 10.00% P/P 

Dietanolamina de ácido graxo de coco = 2.00% P/P 

 b) Extrato vegetal de hortelã = 1.00% P/P Extrato vegetal de camomila = 1.20% P/P 

Preservante (nipagim) = 0.15% P/P Água deionizada = q.s.p.100.00% P/P c) Essência = q.s 

Corante = q.s Ácido cítrico - sol. 40% (pH 6.5 - 7.0) = q.s Cloreto de sódio = q.s 

 

3.1  Etapas do processo produtivo 

 

 Compra de insumos 

 Recebimento 

 Armazenamento 

 Preparo de um produto 

1) Decidir qual produto – Seja para reabastecer o estoque ou eventuais 

encomendas 

2) Ordem de produção – Documento com quantidade de insumos 

necessários para a produção, instruções do procedimento, anexo para 
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preenchimento dos dados da pesagem e analises do controle de 

qualidade. 

3) Pesagem – Etapa onde os insumos serão pesados manualmente nas 

balanças adequadas para seu respectivo peso. Ver figuras 4, 5 e 6. 

Figura 4 - Balança Analítica (Até 500g)  Figura 5 – Balança Digital (Até 15kg) 

                          

Fonte: Autoria Própria, 2018.  Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

 

 

 

Figura 6 – Balança (Até 50kg) 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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4) Mistura dos insumos – Nesta etapa ocorre a homogeneização dos 

insumos, a ordem de adição e tempo de agitação varia de produto 

para produto. Onde o recipiente da mistura é escolhido de acordo 

com o volume de produção. Ver Figuras 7, 8 e 9. 

Figura 7 – Caldeirão de inox (até 50L)       Figura 8 – BIN (Até 300L) 

*Ambos homogeneizados com ajuda da hélice de agitação da figura 8 

      

Fonte: Autoria Própria, 2018.     Fonte: Autoria Própria, 2018.    

 

Figura 9 – Reator 

  Fonte: Autoria Própria, 2018.    
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5) Amostragem – ocorre uma retirada de amostra do produto para 

análise no laboratório de controle de qualidade. 

Análises realizadas: 

Figura 10 – Viscosimetria    Figura 11 –Medição do PH  

 Fonte: Autoria Própria, 2018.    

Figura 12 – Condutivimetria 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018.    

6) Liberação do produto – Após passar pelos padrões do controle de 

qualidade, a ordem de produção do produto recebe a aprovação 
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juntamente com um adesivo de identificação, e os dois devem ser 

anexados ao recipiente da produção. 

7) Envasamento – O produto é levado para a área de envase, onde será 

envasado no recipiente adequado, codificado e destinado ao 

consumidor.  

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Todas as atividades desenvolvidas ao longo do período do estágio realizaram-se dentro 

da indústria. Acompanhando o processo produtivo no dia-a-dia e buscando melhorias para o 

processo. Pôde-se observar alguns fatores que precisavam ser aperfeiçoados, como o tempo 

gasto e o método usado para aplicar as correções nos produtos. 

As primeiras semanas foram para acompanhamento da produção de álcool em gel, onde 

houve um erro na pesagem dos insumos e com isso prejudicava o produto final. Foi realizado a 

elaboração de um cálculo para se obter o volume necessário de álcool, partido da altura de 

liquido no recipiente, teor de álcool (obtido com auxílio de um alcoômetro), Área da base e 

volume do recipiente.  

No decorrer do estágio acompanhei as diversas áreas da indústria, desde o recebimento 

de matéria-prima ao envase do produto final, mas o real acompanhamento ocorreu na área da 

produção, onde manipulei os insumos, utilizando os equipamentos necessários e com o 

procedimento correto, para a fabricação dos diversos produtos da linha de cosméticos salutares, 

fossem eles condicionadores, shampoos, sabonete líquidos, perfumes. 
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5. MELHORIAS PROPOSTAS 

 

Me propus a realizar alguns estudos físico-químicos, sobre a mistura carbopol e 

neutralizante, que é usado na maioria dos cosméticos a base de gel. Buscando entender melhor 

seu mecanismo e a alteração de seus principais parâmetros.  

 

Figura 13 – Mecanismo de produção de um Gel 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Visto que as principais variáveis no processo de produção de um gel são o pH e a 

viscosidade, foi realizado um estudo fixando 1000 ml de produção, tempo de agitação 5 min e 

concentração de carbopol 0,25% (m/m). Onde variando a concentração de neutralizante (Cn(%)) 

, foi obtido diferentes viscosidades como mostra a tabela 2 .  

Tabela 2 – Concentração de neutralizante x pH x Viscosidade 

Cn(%) pH 

v (Pa.s SP4 

6RPM) 

0 3,5 - 

0,1 4,04 10,9 

0,2 4,94 19,1 

0,3 5,5 29,8 

0,4 6,5 39 

0,5 6,8 47,1 

0,6 7,12 45 

0,7 7,38 48,4 

0,8 7,66 26,6 

0,9 7,41 24 

1 7,61 14 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Buscando entender a influência do carbopol na mistura, foi realizado o mesmo 

experimento, agora fixando a concentração de neutralizante em 0,3%( Concentração escolhida 

a partir do experimento anterior, onde foi observado que uma concentração de 0,3% de 

neutralizante e carbopol, apresenta os valores mínimos para aprovação no padrão do controle 

de qualidade). Os resultados são mostrados na tabela abaixo. 

Tabela 3 – Concentração de carbopol x pH x Viscosidade 

Cc(%) PH 

v (Pa.s SP4 

6RPM) 

0,1 7,36 1,3 

0,2 6,05 29,5 

0,3 5,15 51,3 

0,4 4,85 55,5 

0,5 4,44 66,1 

0,6 4,2 68,9 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Foi possível obter equações com ótimos valores de ajuste e que representam a influência 

do carbopol e do neutralizante sobre o pH, futuramente podendo ser usadas na hora de aplicar 

ajustes no pH do produto, como também descobrir concentrações dos reagentes. 

Gráfico 1 – pH x Concentração de Neutralizante 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018 
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Gráfico 2 – pH x Concentração de Carbopol 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Com relação a viscosidade os gráficos de estudo mostraram, que para a concentração 

de neutralizante existe uma viscosidade máxima que pode ser alcançada e que a partir de uma 

certa concentração, a viscosidade sofre um efeito contrário ao desejado. 

Gráfico 3 – Viscosidade x Concentração de Neutralizante 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 O comportamento desse gráfico é previsto quando se estuda o efeito da neutralização de 

polímeros polieletrolíticos. Esse é fenômeno chamado, efeito de blindagem. 
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  O comportamento da viscosidade com relação ao carbopol é crescente, à medida que 

aumenta sua concentração a viscosidade aumenta, chegando ao limite medido pelo 

equipamento da indústria. 

Gráfico 4 – Viscosidade x Concentração de Carbopol 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Como última melhoria, foi feito um estudo do pH e viscosidade, de diferentes 

neutralizantes que são usados ou que já foram na salutares, observando também seu custo, os 

resultados obtidos mostraram que o atual neutralizante (VPQ 108 Gl) mesmo oferecendo os 

piores resultados, valores próximos dos mínimos aceitos pelo controle de qualidade, mas por 

apresentar no mínimo 3,5 vezes menos custo que seus concorrentes. Se mostrou realmente a 

escolha mais viável economicamente viável. 

Tabela 3 – Padrões do controle de qualidade para géis 

pH 5 > < 7 

Viscosidade (Pa.s SP4 6RPM) 50 > < 70 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Tabela 4 – pH x Viscosidade x Preço / Neutralizante 

 

AMP 

95 

AMP Ultra 

200 

VPQ 

108 Gl 

pH 6,65 6,95 5,15 

Viscosidade (Pa.s 

SP4 6RPM) 61,9 65,4 51,3 

Preço ($) /Kg 61,67 162 16,82 

Fonte: Autoria Própria, 2018 
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Gráfico 5 – PH x Viscosidade x Preço 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processamento e fabricação de cosméticos são atividades que exigem bastante 

compreensão e cuidado, pelo fato de que a empresa esteja fornecendo produtos que passam por 

reações químicas para população, produtos esses entram em contato com a pele, mucosas e 

olhos. Diante disso, deve ser feito um acompanhamento desde a chegada da matéria prima a 

partir de análises, monitoramento durante o seu processamento e fabricação, até sua saída.  

Após desenvolver todas as atividades no estágio foi possível relacionar a teoria vista 

dentro da universidade com a prática na indústria, chegando a conclusão de como é de suma 

importância relacionar os conhecimentos adquiridos em âmbito acadêmico com a experiência 

prática, o qual possibilita enxergar soluções para problemas de forma mais clara e permite tomar 

decisões de maneira mais rápida e eficaz. Com o desenvolvimento do estudo sobre a influência 

da mistura carbopol mais neutralizante, foi possível conhecer o comportamento da mistura e a 

concentração máxima de neutralizante( Para que não ocorra o efeito blindagem, como também 

descobrir se o neutralizante que estava sendo usado era economicamente viável.  

Diante disto, a vivência dentro da indústria de cosméticos acrescentou muito para minha 

experiência, aprimorando meus conhecimentos sobre análises de físico-químicas, gestão e 

controle de uma produção, bem como poder correlacionar os conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas de Princípios dos Processos Químicos, Fenômenos de transporte, Fundamentos 

análise química, dentre outras. 
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