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As argilas fazem parte dos vários tipos de solos, podendo ser encontrada em seu estado 
puro ou conjugada a outros minerais. São constituídas por partículas cristalinas finamente 
divididas formadas essencialmente por argilominerais, matéria orgânica, impurezas na 
forma de sais (carbonatos e sulfatos) e minerais residuais (calcita, quartzo e dolomita). 
Por ser um material rico em metais é muito utilizada no meio estético, por proporcionar 
benefícios a pele como: ação adstringente, hidratante e tensora. Deste modo as argilas 
cosméticas usadas em máscaras faciais devem seguir alguns requisitos de segurança e 
estabilidade, sendo regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Este estudo objetiva-se avaliar os efeitos da argila vermelha usada em tratamentos faciais 
exposta a um tratamento ácido a biodisponibilidade de seus componentes pelas técnicas 
de difração de raios X (DRX), espectroscopia no infravermelho com transformada de 
Fourier (FTIR) e fluorescência de raios-X (FRX) se estas oferecem riscos à saúde. A 
caracterização das argilas seguiram as especificações de cada equipamento, enquanto 
que para o tratamento ácido foram utilizadas soluções de HCl 2 mol.L-1 na proporção de 
2,50g/25 mL sob refluxo a 90°C com tempo de ataque de 4 e 6 h, posteriormente as 
misturas foram filtradas, lavadas e secas para posterior caracterização. Os resultados de 
DRX para a amostra in natura apontaram a presença dos argilominerais caulinita, diquita 
e quartzo e as impurezas minerais carbonato de bário, oxalato de bário e barita, ao sofrer 
o ataque ácido nos tempos de 4 e 6 h há uma diminuição da intensidade dos picos e a 
perca de cristalinidade da amostra sugerindo que os metais que compõem esta argila 
estão sendo dissolvidos (liberados) para o meio. A técnica de FTIR destacou bandas 
características do argilomineral caulinita, bem como uma banda na região de 1382 cm-1 
referente à impureza na forma de carbonato ou sulfato ao sofrer o ataque ácido nos 
tempos de 4 e 6 h esta banda desaparece, outra observação significativa refere-se a 
banda em torno de 1031 e 1009 que se tornam mais intensas devida a formação de 
unidades tridimensionais de Si-O-Si amorfos. A análise de FRX apontou a presença de 
metais proibidos pela ANVISA como: bário, zircônio e cromo ao realizar tratamento ácido 
removeram-se os metais considerados prejudiciais à saúde. Concluindo, portanto que 
estas argilas possuem alguns metais indesejáveis em sua composição, e ao realizar um 
ataque ácido estas espécies se tornam disponíveis, podendo ser aderidas a pele e 
levadas pela corrente sanguínea ocasionando problemas de saúde, sendo necessário um 
maior rigor no controle de qualidade neste tipo de produto. 
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