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A cromoterapia é uma ciência que utiliza cores, presentes em nosso cotidiano, a 
fim de estabelecer um equilíbrio entre corpo e mente, gerando harmonia e trazendo 
tranquilidade. Esta, utiliza as sete cores que compõe o espectro solar, assim como suas 
vibrações magnéticas, composta pelas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, 
anil e violeta. As diferentes reações que cada ser humano pode apresentar em relação às 
cores é proveniente do comprimento de onda e da frequência que cada uma possui e 
emite, atuando de diferentes formas em cada organismo. Ela pode ser empregada em 
diversos tratamentos na área da saúde, arquitetura, design, e também na confecção de 
artesanatos como os sabonetes artesanais. Foram usados na composição das cores 
técnicas de sobreposição, combinação de cores análogas e cores complementares, 
utilizando duas bases glicerinadas, uma branca e outra transparente. Ao longo da 
confecção, os pigmentos foram adicionados às bases e mesclados de diversas formas, 
resultando em outras cores para que despertassem sensações e sentimentos nos 
indivíduos que tivessem contato com os sabonetes. Além do uso terapêutico, a aplicação 
das cores tem por finalidade tornar o produto mais atrativo ao público, instigando o seu 
consumo. Assim, o presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de demonstrar 
como o uso da cromoterapia é capaz de influenciar as pessoas e seu cotidiano através do 
uso de sabonetes artesanais produzidos pelos alunos de Engenharia Química da 
Universidade do Sagrado Coração resultando nas mais diversas reações e sensações, 
como a alegria. 
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