A Desvendar a Química do dia-a-dia

A QUÍMICA DOS
COSMÉTICOS
Os cosméticos são um excelente exemplo de como as
descobertas da Química fazem parte do nosso dia-a-dia.
De facto, só a leitura da composição de qualquer comum
cosmético pode tornar-se numa aula de química: água,
emulsionantes, conservantes, espessantes, estabilizadores de
pH, corantes e fragrâncias várias, combinados em diferentes
proporções, para diferentes objectivos.
A utilização de cosméticos – ou seja, compostos químicos destinados a melhorar a nossa aparência – não é um
fenómeno recente. Consta que a rainha egípcia Cleópatra
tomava banho em leite, como forma de manter a pele
bonita e macia. O que provavelmente até resultava, porque
está comprovado que o ácido láctico – um dos compostos
químicos constituintes do leite – actua sobre as camadas
mais profundas da epiderme, promovendo a remoção das
células mortas e a renovação da pele.
Na antiga Grécia, três mil anos antes de Cristo, as mulheres
usavam pó de carbonato de chumbo para empalidecer
o rosto. Infelizmente, sabemos hoje que o carbonato de
chumbo é tóxico e é possível que a busca da beleza tenha
custado a vida a algumas destas mulheres.
Em muitos casos, estes diferentes produtos cosméticos têm
uma forte componente de inovação científica, desenvolvida
nos mais modernos laboratórios de investigação. Basta
dizer que a indústria de cosméticos foi uma das primeiras
a adaptar os novos recursos da nanotecnologia, através do
uso de nanopartículas para melhorar a qualidade dos seus
produtos e satisfazer os anseios dos seus clientes.
As nanopartículas são partículas de dimensão intermédia
entre a escala dos átomos e a dos materiais macroscópicos.
Qualquer coisa como mil vezes maior que o diâmetro de um
átomo e mil vezes menor que a espessura de um cabelo.
Esta característica confere-lhes propriedades únicas, e que
podem ser moduladas pela alteração do tamanho. Exemplos
típicos da aplicação de nanotecnologia em cosméticos
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são as nanopartículas de dóxido de titânio nos protetores
solares (que conferem uma protecção completa sem o
efeito de camada branca sobre a pele), a utilização de
nanopartículas de lípidos sólidos para libertação lenta de
fragâncias em perfumes, ou a criação de nanovesículas como
transportadores para garantir uma melhor penetração dos
ingredientes activos na pele.
E se já lhe despertei o interesse pela química da beleza,
pode continuar a apreciar a beleza da química das coisas...

Para saber mais
De acordo com as directivas da União Europeia os cosméticos são definidos como “qualquer substância ou mistura
destinada a ser posta em contacto com as partes externas
do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas,
lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as
mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente,
limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspecto, protegê-los,
mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais”.
Estes produtos de uso pessoal têm formulações complexas,
pois utilizam muitas matérias-primas diferentes, uma vez
que cada cosmético deve apresentar várias propriedades
simultaneamente ajustadas para as aplicações desejadas.
As matérias-primas são classificadas como excipientes ou
princípios activos. Excipiente é todo aquele ingrediente inerte
adicionado a uma formulação que lhe confere consistência
(ou corpo, termo muito usado na indústria) para que a
formulação possa ser aplicada, manipulada e embalada de
forma apropriada. Os princípios activos são as substâncias
que efectivamente actuam e promovem modificações sobre
a região em que o cosmético é aplicado.
A nanotecnologia (uma das grandes conquistas da Ciência
no século XX) tem vindo a ser incorporada na indústria dos
cosméticos. Diversos produtos com os mais variados apelos

ll Fig. 15.1 Componentes comuns de um cosmético.

ll Fig. 15.2 Estrutura do ácido lático. O ácido lático (C3H6O3)
poderá ter sido um dos compostos químicos responsáveis
pela beleza da rainha Cleópatra.
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estão disponíveis no mercado e são denominados como
“nanocosméticos” (que contêm ingredientes obtidos por
nanotecnologia). Rugas preenchidas por micro-partículas
rejuvenescedoras, maquilhagem com o mesmo brilho e cor
das asas da borboleta, protetor solar com melhor fixação
à pele e emulsões com hidratação de 24 horas são alguns
dos exemplos.
A nanotecnologia está associada a diversas áreas da ciência,
como a medicina, a electrónica, as ciências da computação, a
química, a física e a biologia, por fazer uso dos nanomateriais,
ou seja, materiais com dimensões nanométricas, isto é inferior
a 100 nanómetros. Um nanómetro equivale à milésima da
milionésima parte do metro, ou seja, um nanómetro é igual
0,000000001 m (1x10-9 m). Para ilustrar essas dimensões
tão ínfimas, pode-se dizer que uma nanopartícula está para
uma bola de futebol, assim como a bola de futebol está
para o planeta Terra. Devido ao pequeno tamanho e grande
área superficial dos nanomateriais, eles têm propriedades
únicas comparadas com os mesmos materiais em escala
maior, e a indústria cosmética está actualmente a tirar
partido dessas vantagens. Por exemplo, o dióxido de titânio
(TiO2), utilizado sob a forma de pó em grande parte dos
protetores solares (uma vez que funciona como bloqueador
e reflector da radiação ultravioleta emitida pelo sol), é
também o responsável pela cor branca com que muitas
vezes ficamos quando, na praia, espalhamos o tradicional
creme protetor. Por sua vez, quando utilizado sob a forma
de nanopartículas, o dióxido de titânio é praticamente
incolor. Esta diferença de cor resulta do facto de, a esta
escala, os eletrões possuírem um diferente grau de organização e permitirem assim uma interacção com a luz muito
diferente da verificada a uma escala macroscópica. Graças
ao seu tamanho, as nanopartículas são também utilizadas
para transportar alguns compostos até às camadas mais
profundas do cabelo e da pele, aumentando desta forma a
acção de hidratar e prevenindo o envelhecimento da pele.
Até ao momento, o tipo de nanoestrutura mais estudado
e presente em produtos cosméticos comerciais são os
lipossoma. Os lipossomas são vesículas esféricas constituídas por uma ou várias bicamadas lipídicas, possuindo
uma parte hidrofílica e uma parte lipofílica, e que por isso
podem carregar tanto princípios activos hidrossolúveis

como lipossolúveis. A grande vantagem da utilização dos
lipossomas prende-se com o facto de se assemelharem à
membrana das células, o que leva a que, estas partículas
interajam mais intimamente e com maior eficiência com as
células e tecidos do nosso organismo.

Curiosidade
A palavra cosmético deriva da palavra grega kosmetikós,
que significa “hábil em adornar”.
Não se sabe ao certo quando surgiu o conceito de perfume,
cuja palavra deriva do latim per fumun ou pro fumun, que
significa “através do fumo”. Mas a história da perfumaria
parece ter-se iniciado antes das civilizações mesopotâmicas,
consideradas o berço da humanidade e nas quais foram
descobertos os primeiros recipientes para o acondicionamento de incensos, a versão inicial dos perfumes.
O prefixo “nano” vem do grego e significa “anão”. Em ciência
e tecnologia indica a milésima (10-3) da milionésima (10-6)
parte de uma unidade. Assim, o prefixo nano refere-se a
uma medida, e não a um objecto. Os prefixos possuem
nome, símbolo, potência de base dez e equivalente decimal,
como pode ser visualizado na Figura 11. O prefixo “mili” que
antecede “litros” na palavra “mililitros” quer dizer matematicamente 10 elevado à potência –3 (10-3), ou seja, 0,001, o
que equivale a um litro dividido por 1000. Assim, dizer-se
que a lata de um refrigerante contém, em termos de volume,
cerca de 350 mililitros significa que contém, no total, 350
pequenos volumes equivalentes a 1 litro dividido por 1000.
Da mesma forma, 1 nanómetro equivale a 1 metro dividido
por 1 milhar de milhão, isto é, 1 000 000 000. Por outras
palavras, pode-se dizer que 1 metro é igual a 1 000 000 000
nanómetros ou que 1 nanómetro é igual a 0,000000001
metro. Assim, o nanómetro é uma unidade de comprimento
extremamente diminuta. Para termos de comparação, basta
referir que meio nanómetro é a dimensão linear de uma
pequena molécula como o metano (CH4) e o diâmetro de
um fio de cabelo humano é cerca de 100 000 vezes maior,
medindo cerca de 50 000 nanómetros.

ll Fig. 15.3 Estrutura de um lipossoma simples.
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O estudo das aplicações
químicas, biológicas e médicas
das nanopartículas é um dos
pontos fortes da atividade de
investigação no Departamento
de Química da Universidade de
Aveiro. Em particular, tem sido
objeto de estudo a preparação de
nanopartículas recobertas com
diferentes camadas de moléculas
(funcionalização), com o objetivo
de lhes conferir propriedades
adaptadas a funções específicas.
Por exemplo, a possibilidade de
recobrir as superfícies das nanopartículas com uma camada de
moléculas de interesse biológico –
que podem ser reconhecidos pelo
sistema imunológico ou interagir
com os tecidos do corpo humano
– está na base da nanomedicina,
uma área de conhecimento
que explora as aplicações
médicas das nanotecnologias.
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ll Fig. 15.4 Visão artística da interação entre nanopartículas
recobertas e o sistema imunitário.

