
Os pós coloridos são itens presentes na cultura indiana e outros países hindus há 
muitos anos. Inicialmente eles eram preparados com ervas medicinais, 
posteriormente foram agregados materiais sintéticos para obtenção de cor. 
Atualmente percebe-se um aumento no interesse do uso de corantes naturais em 
substituição dos corantes sintéticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os 
parâmetros cromáticos pelo sistema CIELAB L*a*b* dos pós coloridos elaborados 
com corantes naturais nas cores verde, amarelo e laranja, comparando aos 
produzidos com corantes sintéticos existentes no mercado, através do uso do 
colorímetro. Foi analisada também a estabilidade da cor das amostras no período de 
um mês. Das amostras obtidas com corante natural, a verde obteve melhor 
resultado durante o teste de estabilidade, mantendo a coloração em dois parâmetros 
nas quatro semanas avaliadas. Enquanto a cor amarela e laranja apresentaram-se 
estáveis em todos os parâmetros por 24 dias. Nas amostras obtidas com corantes 
sintéticos, houveram alterações significativas somente relacionadas ao croma b*. O 
teste de estabilidade demonstrou que não existe diferenças relacionadas a 
coloração dos pós, comparando-se o emprego de corantes naturais com os 
sintéticos. Dessa forma, os corantes naturais podem substituir os sintéticos, sem 
perda na qualidade da estabilidade do produto. 
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The colored powders item are present in Indian culture and other Hindu countries for 
many years. Initially they were prepared with medicinal herbs, were later added 
synthetic materials to obtain color. Currently perceives an increase in interest in the 
use of natural dyes in place of synthetic dyes. The aim of this study was to evaluate 
the chromatic parameters by  L*a*b* of colored powders made with natural 
colors in green, yellow and orange, compared to those produced with existing 
synthetic dyes in the market, using the colorimeter. It also analyzed the stability of the 
color of the samples within one month. Samples containing natural dye, green best 



result obtained during the stability test, while maintaining coloration two parameters 
evaluated in the four weeks. While the yellow and orange were stable in all 
parameters for 24 days. Samples obtained with synthetic dyes, there were significant 
changes only related to chroma b*. Stability testing has demonstrated that there is no 
differences related to coloring of powders, comparing the use of synthetic with 
natural dyes. Thus, the natural dyes can replace synthetic without loss in product 
quality stability. 
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Figura 1. Pós coloridos desenvolvidos com corante natural (A) e com corante 
sintético (B). 
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