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ANFIBÓ LIO, UMA PRESENÇA INDESEJÁVEL NO TALCO COSMÉTICO
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ABSTIíACT Ihiu Iff m. semi-quantitative X-Ray diffractometric study ,
compared to CaO analysis, foj: the evaluation of the percentage of

. anf ibolpreaent in cosmetic talcsjjo -frtfreftefegC^w
^canning "electron images~shOH thésé" needle-liltèminerals together with
talc; those minerals can cause from simple allergies to serious health
problems to the human being.

INTRODUÇÃO O talco cosmético nem sempre é "inofensivo" e agraáãvel co-
mo seu perfume. A indústria cosmética e farmacêutica deve ter consumido
era 1979 cerca de 150.000 toneladas, e os Estados Unidos participando
cora 20% do total.

Mineral normalmente ligado à rochas ultrabásieas ou dolonitos si-
licosos, desta grande produção mundial, talvez, pouco mais da metade t£
nha passado, por um controle raineralógico simples através de difratoma -
tria do raiox-X, análise química (via úmida), microsonda ou mesrao mi-
croscopia ótica. A presença de ferromagnesiano, principalmente anfibÕ -
lio, um fibro-acicular que pode causar transtornos aos usuários do tal-
co, pode ser facilmente detetada^ por esses métodos, que orientam na es-
colha de um melhor talco para a confecção de um bom cosmético.

GENERALIDADES A composição teórica do talco S Mg3 (SÍ4O10) (OH)2, onde
o MgO contribui con 31,7%, o SiO2 com 63,5% além do H2O que está na
faixa de 4,8%. Pertence ao grupo dos filossilicatos.

Geralmente associado ã ele encontram-se alguns anflbôlios magne -
sianos {tremolita, actinólita, antofilita), algum piroxênio, algum car-
bonato, serpentina, clorita, hematita, goethita, pirita, etc.

0 talco comercial está comumente associado ã alteração hidroter -
inal de rochas ultrabásieas ou ã metamorfismo termal, de baixo grau, de
dclomitos silicosos. Num grau de metamorfismo mais alto o talco é subs-
tituído por tremollta e a formação do talco e tremolita^pode ser atri -
buída ã uma série de reações envolvendo descarbonatização progressiva.

Os jazimentos de talco conhecidos na literatura mundial são os de
Gouverneur District, New York; Mautern (França); Cerisor, ã oeste de
Kunedoara (Rumênia) e nas proximidades de Karkaralinsk (URSS). Todos
esses provindos de transformação hidrotermal de calcários ((1),pãg.l5).

Ko Brasil as principais minas estão nos estados da Bahia, _ Minas
Gerais, Parana, Rio de Janeiro e são Paulo. As firmas de mineração pro-
dutoras de talco neste pais, exploram principalmente as jazidas exlsten
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tes no Paraná, Minas Gerais e Bahia.
No Paraná o talco na sua maioria ê considerado um produto de

transformação de dolomitos.
Em minas Gerais está em parte ligado ã hidrometamorfismo de uma

rocha intrusiva básica, e, outros, S metamorfismo de basaltos, diabási-
os e anfibolitos.

Na Bahia, fazem parte de um conjunto litolôgico definido por gnais
ses, quartzitos, dolomitos e boisoes intercalados" de magnesita, junto a
pequenos corpos de anfibolitos, provavelmente orignários de metamorfis-
mo regional de corpos básicos ((1), pãg. 10).

MATERIAL UTILIZADO Vinte talcos cosméticos dos mais difundidos no mer-
cado foram utilizados para a verificação inicial da presença de anfibô-
lio. Todos esses talcos, pulverizados a 325 meshes, foram cassados num
difratômetro de raios-X (RIGAKU 4053A3) para uma verificação mineralogy
ca geral. Seis destes cosméticos tinham os picos de anfibolio bem visí-
veis (Fig. 1), por isso foram escolhidos para o trabalho.

Além do anfibolio, a presença de clorita também ficou bem caracte_
rlstica, e nenhum dos vinte talcos estava isento deste mineral.

DOSAGEM SEMI-QUANTITATIVA POR DIFRATOMETRIA DE RAXOS-X O talco escolhi
do para a confecção dos padrões de comparação, foi um de Serradas Éguas, •
BA, no qual não foi detetado, difratometricamente, anfibolio.

O mineral fibro-acicular adicionado foi um anfibolio da série tr£
molita-actinolita da região de Santa Rita de Ouro Preto.

Foram feitas pesagens de 2g do pó de talco e adição do anfibolio
(325 meshes), e este segundo mineral adicionado nas proporções de 1, 2,
5, 10, 20, 25 e 3 0%, sendo escolhida uma percentagem máxima de 30% por
se notar nos gráficos difratomêtricos qualitativos das amostras proble
mas, que o ferromagnesiano não ultrapassava esta faixa.

Os padrões foram homogeneizados durante 15 minutos, manualmente ,
em gral de ágata e prensados também manualmente no porta amostra de alu
mlnio, comumente usado em difratometria. Fez-se contagens (média de 5 )
em 40 segundos (Tabela 1) sobre o espaçamento 110 (9 = 5,26 ) do anfibõ
lio, nas seguintes condições: radiação Cu Ka,* 45 KV, 20 mA, tnonocromi*
dor de grafita, SF-1Q2, M - 1 , TC-2, fendas de 1/2°. Dispensou-se as cor
reções de back-ground, por esse se mostrar constante durante todo o tem
po de trabalho.

Na Figura 2, vê-se a curva representativa das contagens, pelas
percentagens de anfibolio. Em seguida foram contados os pulsos sobre o
espaçamento 110 do anfibolio das seis amostras problemas, nas mesmas con
dições_instrumentais. Levados os valores dessas contagens â curva de cei
libração, calculou-se a percentagem deste mineral em cada amostra (Tabe
Ia 2).

A maior percentagem de anfibolio se mostra em torno de 20% e a me_
nor abaixo de 1%.

Considerando que a presença do CaO seja unicamente do anfibolio ,
desde que clorita com este composto em percentagem alta é rara, e, nos
talcos não foram detetados earbonatos, foi feito um estudo comparativo
pela dosagem do CaO, por química, via úmida.

Levando em conta que o oxido de cálcio na série tremolita-actino-
lita gira em torno de 12%, fez-se o calculo dos anfibólios equivalentes.

Na Tabela 3, são postas lado a lado a dosagem semi - quantitativa
por raios-X e a avaliação por via úmida. Apenas na amostra n9 1 houve
uma discrepância de valores comparativos; nas outras, as dosagens raios
-X - via úmida estão dentro de uma faixa admissível de erro. Na amostra
5 os valores foram idênticos.

CONSIDERAÇÕES Para o uso de cosméticos, as normas para a comercializa-
ção do talco, quanto ã presença de minerais fibro-aciculares (anfibolio,
serpentina) ainda são discutidas pela "The Food and Drug Administration"
(FDA-New York) e, apesar das divergências entre seus técnicos, todos
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I são unânimes em concordar com um limite máximo de 1% para esses minera-
is ((2), pâg.7).

[ São minerais realmente indesejáveis junto ao talco, segundo espe
cificações da CTFA (Cosmetic Toiletry and Fragance Association, inc.7

j (Tabela 4).
Esses minerais aciculares, são em formas de agulhas duras e que

bradiças, que, além de dar ao cosmético um efeito de micro-abrasivo, põ
! dem causar problemas na pele ou nas mucosas, quando inalados. *~
i As Figuras n<?s 3 e 4 ilustram, as fibras de alguns anfibólios,por
( micrografias eletrônicas, nas amostras n°s 4 e 6.
,' Trabalhos científicos nos Estados Unidos têm informado consequên-
i cias bem mais graves com relação ã esses minerais fibro-aciculares ((2),
i pãg.7) como: lesões neoplãstlcas graves (cancer do pulmão e estômago)ou
i mesmo em õrgãos do aparelho genital feminino.
| Métodos analíticos simples, como estes que foram mostrados anteri
{ ormente, são desenvolvidos para identificar e quantificar esses minera-
í is (difratometria, microscopia ótica, microsonda).
[ Pelo que se pode consultar em bibliografia, não ficou bem claro ,
[ se no Brasil há algum tipo de regulamentação para especificar a percen-
| tagem máxima destes minerais perigosos no talco coméstico.
i Provavelmente, se todos os talcos comerciais fossem originários
j de dolomitos silicosos de baixo grau, a presença dos fibro-aciculares se
í ria bem menor ou mesmo nula, comparados com os originários de rochas uT
i tra-básicas (por exemplo) normalmente ricas nesses ferromagnesianos.
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TABELA 1

CONTAGEM DE PULSOS NOS PADRÕES

% DE ANFIBÕLIO '

1
2
5

10
15
20
25
30

CPS (40 SEG.) •

595
780

1.331
1.960
3.003
4.192
5.814
7.850

TABELA 2

CONTAGEM DE PULSOS NAS AMOSTRAS PROBLEMAS

TALCOS

1
2
3
4
5
6

CPS (40 SEG.)

580
1.141
1.040
2.512
2.520
4.001

, % ANETBCtlOBQt

<1%
4%

3,2%
13%

1 3 , 3 %
19,8%

TABELA 3

COMPARAÇÃO ENTRE A DIFRATOMETRIA E VIA 0MIDA

TALCOS % CaO % ANFIBOLIO (VIA 0MIDA) % MCTBfltlO (Dl
FfiMDQMSRIA)

1
2
3
4
5
6

0,28
0,47
0,45
1,49
1,61
2,03

2,33
3,91
3,75

12,41
13,3
16,91

4
3,2
13

13,3
19,8
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TABELA 4

COTA Adopted Mame: COSMETIC TALC

DEFINITION Cosmetic Talc is an essentially white, odorless, fine powder,
ground from naturally occurring rock ore. It consists typically of 90%
hydrated magnesium silicate, having the ideal formula Mgg(SiaO20)(OH)4,
with the remainder consisting of naturally associated minerals such as
calcite, chlorite, dolomite, kaolin and magnesite, and containing no
detectable fibrous, asbestos minerals.

TEST SPECIFICATION METHOD

(DI-

Color As specified by the buyer
change after heating

Odor As specified by the buyer
Acid Soluble Substances.. As specified by the buyer

6,0% maximum
Loss of Ignition 5,0% maximum
Arsenic (as As) 3 ppm maximum

Lead (as Pb) 20 ppm maximum

Fibrous Amphibole I... None detected
(asbestiforra Tremolite
at al)

Free Crystaline Silica. As specified by the buyer
(Quartz)

Heat 1 to 2 at 200°C
for 5 minutes

CTFA E 32-1

USP XIX, page 487
CTFA Fl-1, Parts I-
-A and II
CTFA F2-1, Parts I-
-A and II
CTFA J4-1

CTFA J5-1 (DTA)
Alternate: CTFA J6-
-1 (X-ray).

i- 4

b.3
§.8
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FIG. I - GRÁFICOS DOS TALC OS COM 6 VARIANDO DE 2 ° O 7° Ro« -Cuk
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CURVA DE CAUBUAÇÍO 00 ANFIB&IO NO TALCO
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FIGURA 3 - Aciculas de anfibõlio no talco n9 6 - Fotomicrografia Eletrô
nica - Elétrons Secundários - Escala 67 tutu
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FIGURA 4 - Acloulas de anfibólio no talco n? 4 - Potomicrografia Eletrç

nica - Elétrons Secundários - Escala 67 pm.
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