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LITERATURA CIENTÍFICA
INCI Name (CAS): Kaolin (1332-58-7).

Oligocolor Branca
Argilas:
Os argilominerais são materiais naturais de origem mineral, compostos por partículas extremamente
finas de silicatos, formados por camadas tetraédricas e octaédricas, além de oligoelementos diversos.
Os argilominerais são materiais naturais de origem mineral, compostos por partículas extremamente
finas de silicatos, formados por camadas tetraédricas e octaédricas, além de oligoelementos diversos.
Estes silicatos complexos podem conter diferentes tipos e concentrações de metais tais como: Titânio,
Magnésio, Cobre, Zinco, Alumínio, Cálcio, Potássio, Níquel, Manganês, Lítio, Sódio e Ferro.
Os Argilominerais têm como origem as rochas
sedimentares (feldspáticas) que ao longo dos anos (na
escala dos milhões de anos) e sob os efeitos dos processos
climáticos se desmancham.
Neste percurso os argilominerais recolhem metais
e componentes característicos do terreno em que se
encontram, sofrem ação das águas e dos compostos
orgânicos presentes em cada microrregião, que formam,
então, o produto mineral que se conhece por argila.
Desta forma, é possível compreender que cada argila é
única. Ela é o resultado da composição exclusiva da terra,
da água e dos processos climáticos que ocorrem em
determinado local.

Figura 1 - Estrutura 1:1
Camadas Tetraédricas

Argilominerais têm sido usados com propósitos estéticos há séculos, e suas expressivas propriedades
convertem-nos em uma matéria-prima cosmética ideal para produtos destinados ao Hair Care e Skin
Care.
A Terramater Argilas Especiais Brasileiras, empresa sediada em Santa Catarina/Brasil desenvolveu uma
linha de insumos a base dos argilominerais, exclusivamente para mercado cosmético, que apresentam
propriedades que foram comprovadas clinicamente,
a linha de argilas cosméticas Oligocolor.
Os insumos da linha Oligocolor, desenvolvidos
pela Terramater Argilas Especiais Brasileiras foram
selecionadas em locais apropriados para mineração
na Região calcárea de Tijucas do Sul no Paraná. A
linha Oligocolor é composta de quatro diferentes
argilas brasileiras, que apresentam diferentes perfis
granulométricos desenvolvidos especialmente para
diferentes aplicações cosméticas.
Os produtos da linha Oligocolor foram selecionados
durante muitos anos de pesquisas, que envolveram
o uso popular, a seleção de minas, a pesquisa de
metais e principalmente por meio de avaliação
clínica de segurança e eficácia realizados em
laboratório REBLAS.
Os produtos da linha Oligocolor poderão ter seu
uso pela indústria cosmética, puro ou aplicado em
diferentes formulações cosméticas.

Oligocolor Branca
Composição Química - Análise Química:
- % SiO2: 58,00
- % Fe2O3: 0,85
- % CaO: Máx. 0,05
- % P2O5: Máx. 0,15

- % Al2O3: 25,00
- % Na2O: Máx. 0,05
- % TiO2: 0,45
- % MgO: 0,25
- % K2O: 0,75

Método: A composição da argila foi determinada por meio do método de fluorescência Raio-X, em um
espectrômetro XRF, PHILIPS, modelo PW400.
A Argila e os Oligoelementos:
Os oligoelementos são cofatores de muitas reações bioquímicas em nosso
organismo. A presença de alguns oligoelementos é essencial para o bom
funcionamento metabólico.
A procedência da argila interfere em sua composição química. Isto confirma que
argilas de diferentes procedências apresentam, comprovadamente, diferentes
resultados clínicos e, assim, devem ser indicadas para aplicações distintas.
Argilas de cores diferentes apresentam resultados clínicos diferentes.
Pesquisas de Metais:
As argilas têm origem nas rochas sedimentares, desta forma, é natural a presença de metais em materiais
argilosos.
Alguns metais como o cobre, o zinco e o selênio são importantes para a manutenção da integridade
cutânea. Porém, a presença de alguns metais pesados, como o chumbo, pode colocar em risco a saúde,
em caso de absorção.
Muitas argilas foram pesquisadas pela Terramater, ao longo de 4 décadas de atividade mineradora, e
muitas delas tiveram sua utilização rejeitada pela presença de alto teor de chumbo e/ou metais pesados
em sua composição.
Todos os produtos comercializados pela Terramater Argilas Especiais apresentam teor de metais pesados
dentro do padrão estabelecido para uso como insumo cosmético.
Processo de Produção:
A Terramater Argilas Especiais Brasileiras processa sua linha
em uma planta industrial exclusivamente construída para esta
atividade e atende às boas práticas de fabricação de insumos
cosméticos. São elas:
a) Extração em locais apropriados e sob controle do DNPM
(Departamento Nacional de Produção Mineral).
b) Secagem ao sol para retirada da umidade natural.
c) Processo de moagem sem contato humano.
d) Processo de descontaminação especial. Aprovado pela
ECOCERT e COSMOS. O controle microbiológico é alcançado
sem a utilização de radiação gama, agentes químicos ou qualquer

Oligocolor Branca
processo que possa gerar resíduos. A tecnologia de descontaminação utilizada é baseada na aplicação de
pulsos de calor seco controlados, e foi desenvolvida especificamente para estes produtos. Esta técnica,
além de ser exclusiva da Terramater, oferece um tratamento prático e responsável contra microrganismos
em matérias-primas para cosméticos, enquanto respeita a natureza e preserva as propriedades naturais
das argilas.
e) Rigoroso controle granulométrico.
Descontaminação:
O processo de descontaminação realizado pela
Terramater é único e reconhecido mundialmente. O
método é aprovado pelos certificadores de matériasprimas orgânicas para cosmésticos “ECOCERT
France” e “COSMOS”. É garantido, assim, um
tratamento com modificações mínimas das
características naturais da argila, e seus benefícios.
Isso adiciona segurança e garante um baixo nível
de microrganismos (bactérias e fungos), além da
ausência de Clostridium sp.
Segurança:
A argila Oligocolor Branca foi submetida a ensaios clínicos de segurança para avaliação dermatológica
de compatibilidade dérmica. O presente estudo concluiu que a argila Oligocolor Branca não apresenta:
a) Potencial de Irritação Dérmica Primária;
b) Potencial de Irritação Dérmica Acumulada;
c) Potencial de Sensibilização Dérmica.
Portanto é extremamente segura para aplicação em formulações de uso tópico.
Uniformização da Cor da Pele: A Oligocolor Branca inibe a liberação e a produção da melanina,
contribuindo na uniformização da cor da pele. A produção de melanina foi avaliada em um estudo in
vitro quanto à liberação intracelular e extracelular.
Método: A produção de melanina foi avaliada em células B16F10, tratadas com a substância teste
Oligocolor Branca, tanto para o conteúdo intracelular quanto para o conteúdo liberado no meio de
cultura, na presença de α-MHS.
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Figura 2 – Efeito da argila branca na melanina extracelular.
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Figura 3 - Efeito da argila branca na melanina intracelular.

Modificador de Reologia:
Oligocolor Branca altera o comportamento reológico dos géis e emulsões. Isso melhora o toque e o
sensorial.

Tixostropia (Pa/s) (103)

Oligocolor Branca aumenta a tixotropia em géis.
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Figura 4 - Comportamento reológico de géis hidrofílicos com Oligocolor Branca

Método: O comportamento reológico foi analisado com a utilização de um viscosímetro rotacional
com a construção de reogramas. Este parâmetro foi verificado através da análise do comportamento
da viscosidade em relação a taxa de cisalhamento. Os ingredientes utilizados nas formulações foram
escolhidos com a intenção de minimizar as interferências nos resultados.
Potencial Zeta (ζ):
O potencial zeta indica o grau de repulsão entre partículas adjacentes, igualmente carregadas em uma
dispersão. Para moléculas e partículas que são suficientemente pequenas, um alto valor de potencial zeta
irá conferir estabilidade, ou seja, a solução ou a dispersão irá resistir a agregação. Quando o potencial é
baixo, atração excede a repulsa e a dispersão vai quebrar e flocular. Assim, os coloides com alto potencial
zeta (negativo ou positivo) são eletricamente estabilizados, enquanto coloides com baixos potenciais
zeta tendem a coagular ou flocular (Greenwood & Kendall, 1999). No pH de uso comum em cosméticos,
a Sparclay SW possui um potencial Zeta entre -27mV e -41mV, onde as forças de repulsão são maiores
que as de atração, auxiliando na estabilidade do sistema cosmético.
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Figura 5 - Análise do potencial zeta da Sparclay SW

Método: A mobilidade eletroforética foi analisada utilizando um Malvern©, modelo Zetasizer Nano.
0,1% da argila foi dispersa em água ultra pura, e mantida sob agitação em um vórtex por 2 min. A
variação do pH for realização com um titulador automático (Malvern MPT-2).
Termogravimetria e DSC:
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Figura 6 - Resultados TG e DSC para Sparclay SW

Método: A análise foi realizada em um equipamento DSC/TGA (Netzsch©, modelo STA 449F3),
com 10 mg da amostra e uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, de 25 °C até 1000 °C, em uma
atmosfera com nitrogênio.
Argilomineral
Oligocolor Branca
Argilomineral
Oligocolor Branca

Perda de Massa
27ºC - 125ºC
-1,08%

Perda de Massa
425ºC - 600ºC
-7,48%

Pico Exotérmico
600,3 oC

Massa Residual
1.000ºC
90,03%
Área (μV/mg)
32
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Espectro de Infravermelho (IV)
O espectro IV característico da Oligocolor Branca:

Figura 7 - Espectro Infravermelho da Sparclay SW

Espectro no Infravermelho da argila Oligocolor Branca, com as bandas características em 3696,7,
3669, 3653, 3622, 1098 and 1033 cm-1.
Método: O método escolhido para esta análise foi o método por reflexão difusa. A amostra foi preparada
usando KBr (Brometo de Potássio). O FTIR (Espectrômetro Infravermelho por Transformada de
Fourier) usado foi o Shimadzu©, modelo Prestige-21. Software IRSolution.
Ação Anti-poluição e Detox:
A Oligocolor Branca tem uma estrutura de filossilicato, que absorve e adsorve substâncias
hidrofílicas e lipofílicas. Devido esta característica, este insumo remove da pele e cabelo poluentes,
excesso de oleosidade, suor, ceras (vindas dos tratamentos cosméticos) sem desidratar os mesmos.
Os argilominerais promovem o equilíbrio, considerando o balanço hídrico e lipídico bem como o
elétrico, através da capacidade de troca catiônica.
Capacidade de Troca Catiônica:
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Figura 10 - Resultados para CEC e Área de Superfície
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Método: Tanto a área de superfície quanto a capacidade de troca iônica foram determinadas pelo
método de azul de metileno. A argila foi dispersa em água destilada e misturada por 15 min. Então,
a argila foi colocada em contato com ‘ mL de uma solução com corante, e misturada por 5 min. A
solução foi centrifugada e o sobrenadante foi lido em um espectrofotômetro UV-VIS (SHIMADZU©,
modelo UV-1601).
Capacidade de absorção de água: Oligocolor Branca absorve e adsorve 63,60% de água destilada.
Capacidade de absorção de óleo: Oligocolor Branca absorve e adsorve 86,30% de lauryl olivate.
Propriedades:
a) Apresenta excelente perfil de segurança;
b) Antipoluição e detox;
c) Homogeneiza a pele;
d) Efeito mate;
e) Em função de sua alta capacidade de absorção de água, auxilia na estabilidade de emulsões;
f) A característica deste mineral é sua alta capacidade de absorver e adsorver impurezas, que
desintoxicam a pele e couro cabeludo;
g) Auxilia na melhora do sensorial das emulsões reduzindo o sensorial oleoso.
Aplicações:
a) Shampoos anti resíduos
b) Hair care
c) Skin care
d) Emulsões e géis faciais.
e) Máscaras faciais plásticas, cerosas ou gelificadas.
f) Emulsões para área dos olhos.
g) Máscara facial pré-maquiagem.
h) Máscaras corporais.
i) Pode ser aplicado puro somente com adição de água.
j) Por não apresentar coloração marcante é a mais indicada para ser usada em cremes
sem comprometer o aspecto estético.
Concentração Recomendada: 1% - 100%
Estabilidade:
A Oligocolor Branca é estável:
- Em toda a faixa de pH de aplicação usual em cosméticos: pH 3,00 – 12,00 (pH range);
- Em temperatura até 95oC;
- Na exposição à luz artificial e ao sol.
Propriedades Físico-químicas:
- Aspecto: Pó Fino
- Cor: Branca a Creme
- Odor: Característico
- Perda por Dessecação (%): 0 / 4
- Granulometria: 0 / 16
- Sílica Alveolar: < 0,1%
- Pico Exotérmico (°C): 599 / 601
- Área Superficial: 30 / 34
- Capacidade de Troca Catiônica (eq/g): 18 / 22
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- SiO2 (%): 52 / 68
- FeO3 (%): 0.55 / 1.2
- Al2O3 (%): 22 / 28
- Arsênio (ppm): Max. 3
- Cádmio (ppm): < 0,10
- Chumbo (ppm): 0 / 20
- Cobalto (ppm): 0 / 10
- Cromo (ppm): 0 / 20
- Selênio (ppm): 0 / 0.5
- Níquel (ppm): 0 / 10
- Mercúrio (ppm): < 0,20
- Neodímio (ppm): < 0,20

