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RESUMO

Buscando  padrões  de  vida  superiores  e  longevidade,  a  humanidade  vem  se

confrontando  com  o  problema  da  restauração  ou  substituição  de  tecidos  vivos,

utilizando  para  isso  os  biomateriais,  onde  se  destacam os  materiais  cerâmicos.

Dentre eles, os fosfatos de cálcio são um dos mais estudados e utilizados para

reparos  ósseos  com  destaque  para  a  hidroxiapatita  [Ca10(PO4)6(OH)2].  Em

decorrência da grande produção de ovos, o Brasil  gera enormes quantidades de

resíduo de casca de ovo de galinha e sua reutilização como fonte alternativa de

carbonato de cálcio para a síntese de hidroxiapatita contribui  para a redução do

impacto nas reservas naturais de calcita. Portanto, o presente trabalho visa sintetizar

e caracterizar hidroxiapatita obtida a partir de diferentes tipos de cascas de ovos de

galinha(ovo caipira, branco e vermelho), promovendo o aproveitamento sustentável

deste material através da substituição do precursor sintético não renovável (calcita)

por  um  material  oriundo  de  resíduo  orgânico  (casca  de  ovos  de  galinha).  A

metodologia  utilizada  nesta  pesquisa  foi  dividida  em  três  etapas:  Preparação  e

caracterização dos três diferentes tipos de cascas de ovos de galinha; calcinação do

pó processado dos três tipos de cascas de ovos de galinha e caracterização do

material  calcinado;  síntese  e  caracterização  das  hidroxiapatitas.  Para  a

caracterização  foram  utilizados  os  ensaios  de  Difração  de  Raios  X  (DRX),

Fluorescência  de  Raios  X  (FRX),  Microscopia  Eletrônica  de  Varredura/

Espectroscopia  de  Energia  Dispersiva  (MEV/  EDS)  e  Análise  Termogravimétrica/

Análise Térmica Diferencial (ATG/ ATD).  Sobre as cascas de ovos de galinha, os

resultados  demonstram  que,  independente  do  tipo,  o  carbonato  de  cálcio  é  o

principal constituinte presente. Através da calcinação se obteve óxido/hidróxido de

cálcio para os três tipos analisados. A síntese nas condições propostas mostrou a

formação  de  uma  mistura  trifásica  de  hidroxiapatita  composta  por  hidroxiapatita

estequiométrica,  β-TCP  e  pirofosfato  de  cálcio.  Conclui-se  que  a  hidroxiapatita

trifásica obtida pode ser utilizada para aplicações biomédicas, porém é necessário

realizar  ensaios  in  vitro e  in  vivo para  verificar  as  propriedades  de

biocompatibilidade.  Além disso,  houve  similaridade  no  resultado  final  do  produto

sintetizado,  utilizando precursores originados a partir  dos três diferentes tipos de

casca de ovos de galinha avaliados neste estudo.

Palavras-chave: Hidroxiapatita. Casca de ovo de galinha. Resíduo.



ABSTRACT

Looking for higher living standards and longevity, mankind has been confronted with

the  problem of  restoring  or  replacing  living  tissue,  using  biomaterials,  where  the

ceramic materials stand out. Among them, calcium phosphates are one of the most

studied  and  used  for  bone  repairs  with  emphasis  on  hydroxyapatite

[Ca10(PO4)6(OH)2].  Due  to  the  large  egg  production,  Brazil  generates  enormous

quantities  of  chicken  eggshell  residue  and  its  reuse  as  an  alternative  source  of

calcium carbonate for the synthesis of hydroxyapatite contributes to the reduction of

the impact on the natural reserves of calcite. Therefore the present work aims to

synthesize and characterize hydroxyapatite obtained from different types of chicken

eggshells (farm chicken, white and red color egg), promoting the sustainable use of

this  material  by  replacing  the  nonrenewable  synthetic  precursor  (calcite)  with  a

material  from organic residue (hen eggs). The methodology used in this research

was divided into  three stages:  Preparation  and characterization  of  three different

types of chicken eggshells; calcination of the processed powder of the three types of

hen  eggs  and  characterization  of  the  calcined  material;  synthesis  and

characterization  of  hydroxyapatites.  For  the  characterization,  the  tests  of  X-ray

diffraction  (XRD), X-rays  fluorescence  (XRF),  Scanning  electron  microscopy/

Dispersive  Energy  Spectroscopy  (SEM/DES),  Thermogravimetric  analysis/

Differential thermal analysis (TGA/DTA) were used. On chicken eggshells, the results

demonstrate  that,  regardless  of  type,  calcium  carbonate  is  the  main  constituent

present. By means of the calcination, calcium oxide / hydroxide was obtained for the

three  types  analyzed.  The  synthesis  under  the  proposed  conditions  showed  the

formation  of  a  three-phase mixture  of  hydroxyapatite  composed of  stoichiometric

hydroxyapatite, β-TCP and calcium pyrophosphate. It  is concluded that the three-

phase hydroxyapatite obtained can be used for biomedical applications, but in vitro

and in vivo tests are necessary to verify the properties of biocompatibility.  In addition,

there was similarity in the final result of the synthesized product, using precursors

originated from the three different types of chicken eggshell evaluated in this study.

Key words: Hidroxyapatite. Eggshell chicken. Waste.
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1 INTRODUÇÃO

Buscando padrões de vida superiores e longevidade, a humanidade vem desde a

antiguidade se  confrontando  com o  problema da restauração ou substituição de

tecidos vivos, utilizando, para isso, os biomateriais.

Biomateriais podem ser definidos como sendo materiais projetados para substituir

partes  do  corpo  e  permitir  a  recuperação  de  funções  biológicas  afetadas  por

doenças ou acidentes (COSTA et al, 2009).

Dentre  a  ampla  variedade de biomateriais,  destacam-se os  materiais  cerâmicos,

cada vez mais importantes na clínica médica e odontológica para a regeneração do

tecido ósseo e dentário.

Um dos materiais biocerâmicos mais estudados e utilizados para reparos ósseos

são os fosfatos de cálcio. Dentre eles, se destaca a hidroxiapatita, [Ca10(PO4)6(OH)2]

com razão molar Ca/P igual a 1,67 que, por ser o principal componente presente na

fase mineral dos ossos, é a mais utilizada para as finalidades clínicas  (ORÉFICE;

PEREIRA; MANSUR, 2006).

Em  paralelo  com  a  evolução  tecnológica,  o  aumento  da  produção  de  bens  de

consumo e a busca por lucro, a sociedade procura alternativas para a preservação

dos recursos naturais, exigindo produtos e serviços que cumpram o fim a que se

destinam, mas que sejam produzidos com menor impacto ecológico.

Atualmente,  a  hidroxiapatita  para  aplicações  biomédicas  adquirida  de  forma

comercial  é comumente produzida a partir  de material  alopático/sintético, embora

esse  fosfato  de  cálcio  também  possa  ser  facilmente  sintetizado  a  partir  de

precursores de origem natural renováveis.

Sendo assim e tendo em vista a crescente necessidade de desenvolver técnicas

com o conceito de valor agregado e com o aspecto sustentável e renovável, a casca

de ovo de galinha surge como excelente fonte precursora de cálcio que pode ser

usada para a síntese de hidroxiapatita.
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De acordo com  Caliman (2011, p. 14), um dos principais problemas da produção

industrial  e  agroindustrial  é  a  quantidade de resíduos  gerados,  em sua maioria,

volumosos  e  descartados  incorretamente.  Objetivando  reduzir  a  produção  de

resíduos  de  forma  interligada  com  o  processo  produtivo,  a  principal  e  melhor

alternativa é reaproveitá-los, seja no próprio processo produtivo ou como matéria-

prima  para  obtenção  de  outros  materiais,  o  que  ainda  agrega  valor  ao  resíduo

fazendo dele um subproduto rentável da produção principal.

Por favorecerem a proliferação microbiana, as cascas de ovos tornam-se um resíduo

industrial  potencialmente  poluente,  e,  por  isso,  buscam-se  várias  formas  de

reaproveitá-los,  desde  utilização  como fertilizantes  para  o  solo  até  a  síntese  de

novos materiais de maior valor agregado (OLIVEIRA, BENELLI, AMANTE, 2009).

O conceito de sustentabilidade pode ser aplicado ao demonstrar que a reutilização

industrial da casca de ovo como fonte alternativa de carbonato de cálcio (CaCO3)

contribui para a redução do impacto nas reservas naturais de calcita, que é uma

fonte natural não-renovável.

Em decorrência da grande produção de ovos, o Brasil gera enormes quantidades de

resíduo de casca de ovo. Anualmente o país produz e distribui milhões de dúzias de

ovos  de  galinha,  sendo  grande  parte  dessa  produção  destinada  às  indústrias  e

microempresas alimentícias e para o consumo domiciliar da população. Segundo o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018, p. 33), a produção de

ovos de galinha é crescente sendo de 831,31 milhões de dúzias no 1° trimestre de

2018. Considerando a série histórica iniciada em 1987, essa foi a maior produção já

registrada em um primeiro trimestre. Esse número foi 2,6% menor que o registrado

no trimestre imediatamente anterior e 5,2% superior ao apurado no 1° trimestre de

2017.

Portanto, esse trabalho se justifica porque visa sintetizar e caracterizar hidroxiapatita

obtida a partir de três diferentes tipos de cascas de ovos de galinha, buscando o

aproveitamento  sustentável  deste  material  através  da  substituição  do  precursor

sintético não renovável (calcita) por um material oriundo de resíduo orgânico (casca

de ovos), a fim de minimizar o impacto ao meio ambiente. Este estudo diferencia-se
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dos  demais  apresentados  para  síntese  de  hidroxiapatita  por  caracterizar:  os

principais tipos de casca de ovos encontrados no mercado; e também o produto

obtido a partir de cada tipo destas.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Sintetizar e caracterizar hidroxiapatita produzida a partir de três diferentes tipos de

cascas de ovos de galinha.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Obter e preparar matéria prima oriunda de cascas de ovos de galinha para síntese

de hidroxiapatita;

Caracterizar as cascas oriundas de ovos dos tipos branco, vermelho e caipira;

Calcinar as cascas de ovos de galinha e caracterizar o material obtido;

Sintetizar  hidroxiapatita,  utilizando  como  precursor  material  obtido  pelo

processamento de três diferentes tipos de casca de ovos de galinha;

Caracterizar  a  hidroxiapatita  obtida  a  partir  de  cada  tipo  de  cascas  de ovos  de

galinha utilizados.



16

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 BIOMATERIAIS 

Com o passar do tempo o corpo humano, assim como as máquinas, começa a sofrer

desgastes  sendo  necessário  a  substituição  ou  o  reparo  de  partes  que  já  não

funcionam de forma adequada. Nos dias atuais, o aumento da expectativa de vida e

também  o  aumento  de  acidentes  graves  que  levam  à  perda  ou  ao  mau

funcionamento de partes do corpo humano tem requerido o uso de materiais de

substituição denominados biomateriais.

É certo que há milhares de anos a humanidade desenvolve materiais para tratar,

aumentar a eficiência ou substituir sistemas biológicos. No entanto,  foi apenas em

1991, na 2ª Conferência de Consenso de Biomateriais, em Chester no Reino Unido,

que foi desenvolvida a definição que é utilizada até hoje para esses biomateriais:

“material destinado à interface com sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar

ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do corpo” (WILLIAMS, 1999).

Segundo,  Ratner  et.  al.  (1996,  p.  1),  a  ciência  dos  biomateriais  é  o  estudo  da

aplicação de materiais para problemas em biologia e medicina, sendo um campo

caracterizado  pelas  necessidades  médicas,  através  de  pesquisa  básica,

desenvolvimento  tecnológico  avançado,  considerações  éticas,  desenvolvimento

industrial e regulamentações.

De  acordo  com  Camilo  (2006,  p.38),  todos  os  biomateriais  existentes  são

classificados, de modo geral, em cerâmicos, metálicos, poliméricos e compósitos.

Cada um destes tipos de biomaterial apresenta suas próprias vantagens, limitações

e aplicações, como ilustrado no Quadro 1.

Quadro 1 - Comparação entre as diferentes classes de biomateriais.

Classe do
biomaterial

Vantagens Limitações Aplicações
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Polímeros

 Resilientes
 Fácil fabricação
 Baixa densidade

 Baixo (módulo 
de elasticidade)

 Deformam com 
o tempo

 Podem sofrer 
degradação

 Suturas
 Vasos 

sanguíneos
 Encaixe de 

quadril

Cerâmicas

 Resistência ao 
desgaste

 Bioatividade

 Difícil fabricação
 Frágeis
 Menos fortes 

em tensão do 
que os 
polímeros

 Implantes 
ósseos

 Implantes 
dentários

 Recobrimento 
de implantes 
metálicos

Metais

 Fácil fabricação
 Resistentes ao 

desgaste
 Resistência 

mecânica

 Alto (módulo de 
elasticidade)

 Alta densidade
 Não 

bioabsorvíveis

 Parafusos e 
placas

 Substituição de 
articulações

 Implante de raiz
dentária

Compósito

 Resistentes ao 
desgaste

 Dificuldade de 
Fabricação

 Implantes 
ósseos de 
polietileno 
reforçado com 
fibra de carbono

 Resinas de 
restaurações de
dentes com 
inclusões 
inorgânicas

Fonte: Adaptado de Oréfice, Pereira; Mansur (2006).

Ainda segundo Camilo (2006, p.39), os biomateriais utilizados para engenharia de

tecidos  podem  ainda  ser  classificados  de  acordo  com  sua  origem  (natural  ou

artificial)  e  de  acordo  com  seu  comportamento  fisiológico  (biodegradáveis/

bioabsorvíveis, bioativos, bioinerteis ou biotoleráveis), conforme mostrado na Figura

1. 
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Figura 1 - Classificação dos biomateriais utilizados em engenharia de tecidos.

Fonte: Camilo (2006) 

Os biomateriais são classificados quanto a sua origem como: Autógeno: o material é

retirado do próprio  paciente  e transplantado de um local  para  outro;  Alógeno:  o

material é retirado de seres humanos que diferem geneticamente, é obtido em banco

de ossos humano, a partir de doadores vivos que estão tendo osso retirado durante

cirurgia ou doadores cadavéricos; Xenógeno: o material é retirado de seres de outras

espécies; Aloplásticos (Sintéticos): são dispositivos de origem sintética utilizada para

implantação no tecido vivo (MEIRA, 2014).

Durante  séculos,  quando  os  tecidos  adoeciam  ou  danificavam,  o  médico  tendo

poucos  recursos,  executava  a  remoção  dos  tecidos,  foi  então  que  ocorreu  uma

revolução  na  assistência  médica  ao  começar  a  substituição  bem-sucedida  de

tecidos.  Um  novo  processo  evolutivo  fez-se  então  necessário,  através  do

desenvolvimento ou a modificação de materiais feitos pelo homem para interagir

com tecidos hospedeiros vivos (HENCH, 1998).
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De acordo com suas características de interação com o tecido e o meio fisiológico,

os biomateriais podem ainda ser classificados em: bioinertes que são aqueles bem

tolerados pelo organismo; bioativos que são aqueles que proporcionam ligações de

natureza química entre o material  e o tecido ósseo, induzindo a osteointegração;

biorreabsorvíveis que são aqueles que após certo período de tempo em contato com

os  tecidos,  são  degradados,  solubilizados  ou  fagocitados  pelo  organismo;

biotoleráveis que são aqueles apenas tolerados pelo organismo, sendo isolados dos

tecidos  adjacentes  através  de  formação  de  camada envoltória  de  tecido  fibroso

(CAMILO, 2006).

Essas  características  são  importantes  para  a  evolução  do  desenvolvimento  dos

biomateriais,  pois  inicialmente  tinha-se  por  objetivo  a  obtenção  de  materiais

biocompatíveis  que  pudessem  substituir  um  tecido  danificado  e  prover  suporte

mecânico, com mínima resposta biológica do paciente. 

Com o passar do tempo, buscou-se aumentar a vida do implante por sua interação

com a interface do tecido hospedeiro; em seguida, focou-se no desenvolvimento de

materiais  biodegradáveis,  com capacidade de serem incorporados ou absorvidos

(após dissolução) pelo tecido hospedeiro, e, mais recentemente, tem-se trabalhado

com o conceito de biomimetismo, buscando-se materiais que participem de forma

ativa  no  processo  de  recuperação,  atuando  no  tecido  de  forma específica,  com

estimulação em nível celular (PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015; HENCH, 1998).

3.2 BIOCERÂMICAS 

Biocerâmicas são definidas, segundo o dicionário de biomateriais de Williams (1999,

p.40), como qualquer cerâmica, vidro ou vidro cerâmico que são utilizados como um

biomaterial. 

Em  princípio,  o  termo  biocerâmico  não  deveria  ser  usado  para  descrever  um

biomaterial cerâmico, uma vez que implica que a cerâmica está viva. No entanto, o
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uso comum fez com que a  conferência de consenso de biomateriais determinasse

que esta definição fosse aceita (WILLIAMS, 1999).

As biocerâmicas podem ser definidas como materiais cerâmicos designados para

atuar em um meio fisiológico específico, e utilizadas como material de construção de

aparelhos, de proteção ou órgãos internos artificiais (RIGO; GEHRKE; CARBONARI,

2007).

Do ponto de vista químico, as cerâmicas são compostos formados de elementos

metálicos  e  não-metálicos  unidos  por  ligações  iônicas  e/ou  covalentes  (PIRES;

BIERHALZ; MORAES, 2015).

Os biomateriais cerâmicos também podem ser classificados de acordo com a sua

interação com o tecido hospedeiro como bioinertes, bioativos e biorreabsorvíveis.

Os materiais bioinertes, como a alumina e a zircônia, mantêm suas propriedades

físicas e mecânicas após serem implantados, são bem tolerados pelo organismo e

não provocam resposta dos tecidos. As cerâmicas bioativas interagem com o tecido

circundante, estimulam a cura e o sistema tissular a responder ao material como se

este fosse um tecido natural. Os materiais biorreabsorvíveis participam do processo

metabólico do organismo e apresentam a característica de sofrerem degradação por

ações  químicas  ou  biológicas,  sendo  lentamente  substituídos  por  células  em

crescimento (PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). 

3.3 FOSFATOS DE CÁLCIO

Os fosfatos de cálcio  são abundantes na natureza (como minérios de fosfato)  e

também estão presentes em organismos vivos (como ossos,  dentes,  chifres e a

maioria de várias calcificações patológicas), sendo um dos componentes inorgânicos

de interesse especial para pesquisas (DOROZHKIN, 2016).

As  biocerâmicas  de  fosfato  de  cálcio  têm merecido  lugar  de  destaque  entre  as

cerâmicas com propriedades biológicas por apresentarem ausência de toxicidade

local  ou  sistêmica  e  biocompatibilidade.  Tais  características  são  explicadas  pela
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natureza química do material, formado basicamente por íons cálcio e fosfato, que

participam  ativamente  do  equilíbrio  entre  os  fluídos  biológicos  e  a  cerâmica

(LACERDA, 2005).

Os fosfatos de cálcio são biocerâmicas, sendo os principais materiais estudados e

empregados  para  a  reposição  e  regeneração  do  tecido  ósseo  devido  às  suas

principais  características,  tais  como:  semelhança  com  a  fase  mineral  de  ossos,

dentes e tecidos calcificados; excelente biocompatibilidade; bioatividade; ausência

de  toxicidade  local  ou  sistêmica;  ausência  de  resposta  a  corpo  estranho  ou

inflamações;  aparente  habilidade  em  se  ligar  ao  tecido  hospedeiro;  taxas  de

degradação variáveis; osteocondutividade (GOMES et al., 2012).

Além disso, segundo LeGeros e LeGeros (2003, p. 5),  as cerâmicas de fosfato de

cálcio  com  a  geometria  tridimensional  apropriada,  são  capazes  de  se  ligar  e

concentrar  proteínas  morfogênicas  ósseas  em  circulação  e,  assim,  tornar-se

osteoindutoras  (capazes  de  osteogênese).  Os  fosfatos  de  cálcio  oferecem  as

propriedades de superfície e composição apropriadas, tornando-os portadores ideais

para  peptídeos  bioativos,  fatores  de  crescimento  ósseo  e  células-tronco

mesenquimais  e  podem,  portanto,  ser  usados  na  engenharia  de  tecidos  para

regeneração de tecidos duros.

Esses fosfatos de cálcio são utilizados extensivamente no campo biomédico, e esta

vasta  aplicação  pode  ser  explicada  pela  alta  biocompatibilidade,  resistência  à

corrosão,  elevada  rigidez,  resistência  ao  desgaste  e  finalmente  à  facilidade  de

aderirem ao tecido ósseo.

Os fosfatos de cálcio são basicamente constituídos de sais de ácido fosfórico ou

ortofosfórico e podem ser sintetizados por precipitação a partir de soluções contendo

íons Ca2+ e PO4
3-,  sob condições alcalinas ou ácidas,  apresentando razão molar

entre  os  átomos  de  cálcio  e  fósforo  (Ca/P)  variando  entre  0,5  e  2,0  (PIRES;

BIERHALZ; MORAES, 2015).

Existem diversos tipos de fosfatos de cálcio, que possuem diferentes composições

químicas e diferentes propriedades. Um dos fatores que influenciam a formação dos
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fosfatos de cálcio é a relação entre cálcio e fósforo durante a reação. Portanto, uma

forma de classificar os fosfatos de cálcio é através da razão molar entre os átomos

de cálcio e fósforo (Ca/P),  a qual  permite avaliar o seu grau de solubilidade em

água.  Os  fosfatos  de cálcio  com elevada razão Ca/P são precipitados em meio

básico, enquanto que os de baixo valor para esta razão são precipitados em meio

ácido (FÉLIX, 2015).

No quadro 2 estão relacionados os diversos fosfatos de cálcio com suas fórmulas

químicas e a razão Ca/P.

Quadro 2 - Tipos, fórmulas químicas e relação Ca/P dos fosfatos de cálcio.

Fosfato de cálcio Fórmula química Razão Ca/P
Fosfato tetracálcico

Ca4O(PO4)2 2,00

Hidroxiapatita
Ca10(PO4)6(OH)2 1,67

Fosfato de cálcio amorfo
Ca3(PO4)2.nH2O 1,50

Fosfato tricálcico (α, α’, β, γ)
Ca3(PO4)2 1.50

Fosfato octacálcico
Ca8H2(PO4)6.5H2O 1,33

Mono-hidrogênio fosfato de
cálcio dihidratado CaHPO4.2H2O 1,0

Mono-hidrogênio fosfato de
cálcio CaHPO4 1,0

Pirofosfato de cálcio
Ca2P2O7 1,0

Pirofosfato de cálcio dihidratado Ca2P2O7.2H2O 1,0
Fosfato heptacálcico Ca7(P5O16)2 0,70
Di-hidrogênio fosfato

tetracálcico
Ca4H2P6O20 0,67

Fosfato monocálcico mono-
hidratado Ca(H2PO4)2.H20 0,5

Metafosfato de cálcio (α, β, γ)
Ca(PO3)2 0,5

Fonte: Adaptado de Gomes et al (2012) e Dorozhkin (2016)

É a estrutura  cristalina  que faz  as  apatitas  de  fosfato  de  cálcio  tão  importantes

biologicamente, pois possuem estrutura (característica das apatitas) e composição
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(cálcio e fosfato) semelhantes ao tecido ósseo, sendo compatíveis com o organismo

(CALIMAN, 2011).

3.4 HIDROXIAPATITA

A hidroxiapatita é um fosfato de cálcio de interesse biológico, já que está presente

em todos os vertebrados, representando 5% do peso total de um indivíduo adulto.

Isso  representa  55% da composição de ossos,  96% da composição do esmalte

dentário e 70% da dentina (GUASTALDI; APARECIDA, 2010).

O  termo  ”apatita”  é  dado  a  uma  família  de  cerâmicos  com estruturas  similares

caracterizados pela fórmula química M10(XO4)6Z2,  mas não necessariamente com

composição idêntica.

A  hidroxiapatita  apresenta  fórmula  química  Ca5(PO4)3OH,  podendo  ser  escrita

também como Ca10(PO4)6(OH)2,  mostrando que há duas unidades de fórmula na

célula unitária como visualizado na Figura 2. Cristaliza-se no sistema hexagonal com

grupo espacial P63/m, onde P indica que é um sistema hexagonal primitivo, ou seja,

a = b = 9,43 Å, c = 6,88 Å, α =   = 90º e   = 60º.  Os átomos de cálcio estão

localizados em sítios não equivalentes, sendo quatro no sítio I (Ca1) e seis no sítio II

(Ca2),  com  os  íons  OH- ocupando  os  denominados  sítios  canais  (GUASTALDI;

APARECIDA, 2010).
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Figura 2 - Representação esquemática da estrutura cristalina da hidroxiapatita.

Fonte: Guastaldi e Aparecida (2010)

É  possível  produzir  artificialmente  essa  biocerâmica  e,  na  forma  sintética,  a

hidroxiapatita possui alta resistência à corrosão e é bioativa, ou seja, devido à sua

similaridade  química  com  o  tecido  ósseo,  induz  uma  resposta  biológica  de

reconstrução ou interação interfacial, formando ligações com a hidroxiapatita natural

do hospedeiro e promovendo a osseointegração (TOMASELLI, 2014).

A hidroxiapatita é um importante fosfato de cálcio, possuindo aplicações em diversos

campos desde a área biomédica até a tecnológica. Em função de sua excelente

biocompatibilidade,  boa resistência  à  corrosão e  alto  grau de  inércia  química,  a

hidroxiapatita está sendo mais amplamente utilizada em reparos de defeitos ósseos,

ou seja, como um biomaterial  (CALIMAN, 2011; DALMÔNICO, 2010; REIS  et al.,

2017). 

As aplicações da hidroxiapatita na área biomédica estendem-se desde a ortopedia e

traumatologia;  traumatismos  raquimedulares  e  coluna  cervical;  tumores  músculo-

esquelético,  entre  outras  aplicações  e  na  odontologia,  nos  casos  de  doenças

periodontais, para correções bucomaxilofaciais, implantes dentários, preenchimento

de cavidades císticas  ou mesmo aumentos  de rebordo alveolar,  além de outras

aplicações (COSTA et al., 2009; MEIRA, 2014).
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A hidroxiapatita  é  caracterizada  por  certa  solubilidade,  a  qual  permite  circundar

rapidamente o osso ou tecido, formando adesão direta ao implante. A solubilidade

permite  a  gradual  degradação  e  absorção  do  material  por  parte  do  tecido

circundado, estimulando o osso a crescer no material por entre seus poros, podendo

ocorrer posteriormente a gradual substituição do material  pelo tecido. A limitação

deste  composto  está  relacionada  à  sua  lenta  biodegradação,  que  ocorre  por

mecanismos celulares gradualmente após quatro a cinco anos de implantação. Este

comportamento  pode  ser  atribuído  à  razão  molar  Ca/P  de  1,67,  que  torna  a

hidroxiapatita  praticamente  insolúvel  em meios  neutros  (CAMILO,  2006;  MEIRA,

2014).

3.5 SÍNTESE DE HIDROXIAPATITA

O comportamento biológico da hidroxiapatita é dependente da composição química

e de suas características físicas, por isso o método de preparo, os reagentes e os

parâmetros da síntese exercem forte influência no material final  (CALIMAN, 2011;

RIGO, GEHRKE e CARBONARI, 2007; THOMASELLI, 2014, ).

Dependendo  do  processo  de  fabricação,  as  propriedades  da  hidroxiapatita

apresentam características diferentes. Quando sintetizadas em altas temperaturas,

apresentam boa cristalinidade e cristais grandes.  Quando sintetizadas em baixas

temperaturas, apresentam baixa cristalinidade e cristais pequenos (RIGO; GEHRKE;

CARBONARI, 2007).

A hidroxiapatita pode ser produzida a partir  de matéria prima xenógena como as

fontes de cálcio naturais, tais como ossos de bovinos, espinhas de peixe, conchas

de ostras, corais e cascas de ovos e também a partir de matéria prima sintética (LEE

et al., 2012)

Como  métodos  de  obtenção  das  hidroxiapatita,  várias  técnicas  estão  sendo

desenvolvidas para a síntese do pó devido à sua crescente utilização, tais como

precipitação via  úmida,  sol-gel,  técnica  hidrotermal,  técnica  de emulsão múltipla,
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deposição biomimética,  eletrodeposição,  etc.  (COSTA  et  al.,  2009;  SOUSA et  al.

2017; HO et al., 2013). 

A  síntese  de  fosfatos  de  cálcio  via  precipitação  química  apresenta  vantagens,

quando comparada aos métodos tradicionais de produção de hidroxiapatita, devido

ao seu baixo custo e simplicidade, embora a maioria dos procedimentos sintéticos

apresente a formação de produtos não estequiométricos e mistura de fases (RIGO;

GEHRKE; CARBONARI, 2007; REIS et al, 2017). 

Um dos métodos mais utilizados no preparo de HA é a técnica de precipitação, que

envolve reações via úmida entre precursores de cálcio e fósforo com controle de

temperatura e pH da solução. O pó precipitado é aquecido entre 400ºC - 600°C ou

até mesmo em temperaturas mais elevadas, a fim de se obter estrutura de apatita

estequiométrica. A precipitação rápida durante a titulação da solução de fosfato em

solução de cálcio pode levar à falta de homogeneidade química no produto final

(COSTA et al., 2009; CALIMAN, 2011; REIS et al. 2017).

Ainda segundo Costa  et al. (2009), a titulação lenta e as soluções diluídas devem

ser  utilizadas  para  melhorar  a  homogeneidade  química  e  a  estequiométrica  da

hidroxiapatita resultante. O cuidadoso controle das condições da solução é crítico na

precipitação via úmida. Caso contrário, uma diminuição do pH da solução abaixo de

9 pode conduzir à formação da estrutura da hidroxiapatita deficiente em íons de Ca.

O procedimento simplificado consiste na adição controlada de um reagente em outro

sob condições de leve agitação, sempre mantendo a relação estequiométrica entre

Ca/P de acordo com a relação da hidroxiapatita (1,67), com condições controladas

de pH e temperatura. Com o decorrer da reação será formado um precipitado, que

pode passar por um tratamento de envelhecimento ou ser imediatamente lavado e

filtrado (CALIMAN, 2011).

3.6 RESÍDUO DE CASCA DE OVOS DE GALINHA E A SUSTENTABILIDADE
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A casca de ovo de galinha é um resíduo sólido que representa 11% do peso total do

ovo,  constituída  por  carbonato  de  cálcio  (94%),  fosfato  de  cálcio  (1%),  matéria

orgânica (4%) e carbonato de magnésio (1%) (RIVERA et al., 1999).

Além do cálcio, mineral mais abundante na casca de ovo, outros minerais podem ser

encontrados em menores concentrações, como magnésio (Mg), estrôncio (Sr), ferro

(Fe), selênio (Se), entre outros (MILBRADT et al., 2015).

A casca, como componente do ovo, é “um composto biocerâmico, cuja função é

proteger  seu  conteúdo  e  garantir  o  cálcio  necessário  à  formação  do  embrião”

(CORRÊA, 2015, p. 7).

Uma casca de ovo é constituída, estruturalmente falando, pelas camadas cuticular,

esponjosa e lamelar. A camada cuticular representa a superfície mais exterior, as

camadas esponjosa e lamelar formam uma matriz constituída por fibras proteicas

ligadas a cristais de calcita (carbonato de cálcio) numa proporção de 1:50 (RIVERA

et al., 1999).

É importante ressaltar que os diferentes tipos de ovos de galinha encontrados no

mercado  apresentam  diferenças  nas  cascas  tanto  com  relação  à  coloração  e

também quanto à composição química. Atualmente, a maioria dos ovos disponíveis

para comercialização provém de galinhas poedeiras criadas em granjas no sistema

intensivo (confinadas em gaiolas),  sendo que a variação mais perceptível  destes

encontra-se na coloração das cascas (classificados em brancos e vermelhos). No

entanto, os ovos designados coloniais ou caipiras estão sendo bastante valorizados

e  provêm de  galinhas  poedeiras  criadas  em liberdade  em sistema extensivo  ou

semiextensivo (MILBRADT et al., 2015).

A casca é um resíduo sólido de baixo valor comercial e um poluente em potencial,

pois a sua decomposição pode gerar mau cheiro, desenvolvimento de bactérias e

fungos  e  o  aparecimento  de  ratos  e  insetos,  fatores  que  por  sua  vez  podem

acarretar  contaminação  do  solo  e  água e  disseminação  de  doenças  (CALIMAN,

2011).
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Entende-se  por  resíduo  sólido  qualquer  material,  substância,  objeto  ou  bem

descartado, ou seja,  o lixo que precisa ser tratado ou reciclado. Considerando a

crescente  preocupação da sociedade  com relação  às  questões ambientais  e  ao

desenvolvimento sustentável, o descarte adequado das cascas de ovos de galinha é

uma  preocupação  constante.  Sendo  assim,  a  fim  de  determinar  uma  correta

destinação para as cascas de ovos, faz-se necessário a classificação deste resíduo

sólido.

A  casca  de  ovo  pode  ser  classificada  de  acordo  com  norma  NBR  10004

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2004) como sendo do tipo

Resíduo Classe II A, ditos não perigosos e não inertes, por isso a importância de

uma correta destinação deste material.

 

Dentre  as  atividades  industriais,  aquelas  relacionadas  ao  processamento  de

alimentos consomem enormes quantidades de ovos de galinha na fabricação de

seus  diversos  produtos,  embora  esse  processo  gere  quantidade  significativa  de

resíduo sólido de casca de ovo (CORRÊA, 2015).

Basicamente,  as  cascas  de  ovos  de  processos  industriais  são  destinadas  à

agricultura, com a finalidade de corrigir o pH em solos ácidos, sendo um resíduo

pouco valorizado, mas que representa um valor econômico potencial  (OLIVEIRA,

BENELLI e AMANTE, 2009; GOMES et al. (2012); SOUSA et al., 2017. ).

Em estudo realizado por Milbradt et al. (2015) ele afirma que a casca de ovo pode

ser  utilizada  na  nutrição  humana,  já  que  é  rica  em  cálcio,  não  apresenta

contaminação por metais tóxicos e, se processada de forma adequada, apresenta

boa qualidade higiênico-sanitária.

De acordo com Oliveira, Benelli e Amante (2009, p. 2) a reutilização de componentes

de casca de ovo pode reduzir o risco de problemas microbiológicos e os custos de

eliminação  no  ambiente,  bem  como  fornecer  matérias-primas  para  substituir

carbonato de cálcio extraído de fontes não renováveis, como rochas calcárias, e a

produção de outros subprodutos.
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Sendo  assim,  sob  a  ótica  da  sustentabilidade,  é  de  suma  importância  avaliar

aplicações que agreguem valor,  para que a  casca de ovo de galinha possa ser

utilizada como matéria-prima para novos produtos.

Em decorrência da grande produção de ovos, o Brasil gera enormes quantidades de

resíduo de casca de ovo e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE (2018, p. 33), a produção de ovos de galinha é crescente sendo de 831,31

milhões de dúzias no 1o trimestre de 2018. Considerando a série histórica iniciada

em 1987, essa foi a maior produção já registrada em um primeiro trimestre. Esse

número foi 2,6% menor que o registrado no trimestre imediatamente anterior e 5,2%

superior ao apurado no 1o trimestre de 2017.

A série histórica foi iniciada em 1987 e, na Figura 3, é possível ver a evolução da

produção trimestral de ovos de galinha, desde o 1º trimestre de 2013. A queda de

produção em relação ao último trimestre do ano anterior também ocorreu nos anos

de  2014,  2015  e  2017,  e  se  deve  a  um  comportamento  sazonal,  comum  na

atividade.

Figura 3 - Evolução da produção de ovos de galinha por trimestre no Brasil de 2013

a 2018.
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Fonte: IBGE (2018)

Essa  grande  produção  é  um  fator  que  instiga  a  pesquisa  de  uma  destinação

adequada para os detritos gerados.

Em  paralelo  com  a  evolução  tecnológica,  o  aumento  da  produção  de  bens  de

consumo e a busca por lucro, a sociedade procura alternativas para a preservação

dos recursos naturais, exigindo produtos e serviços que cumpram o fim a que se

destinam, mas que sejam produzidos com menor impacto ecológico.  Assim sendo,

encontrar  um destino  adequado  para  o  resíduo  de  casca  de  ovo  pode  agregar

valores para os produtores de galinhas e indústria de ovos. 

A indústria de cerâmica tem se destacado como um setor industrial altamente capaz

para o destino de grandes quantidades de resíduos sólidos poluentes, devendo se

ressaltar  que  alguns  tipos  de  resíduos  podem  melhorar  o  processamento  e  a

qualidade de biocerâmicas (CORRÊA, 2015).

3.7 SÍNTESE DE HIDROXIAPATITA A PARTIR DE CASCA DE OVOS DE GALINHA

Nos últimos anos, a produção de materiais,  usando como precursores a matéria

prima de origem natural com o conceito de valor agregado, sustentável e renovável

tem sido extensivamente desenvolvida. 

Para Ramesh et al. (2016, p.7824) “a vantagem principal do uso de fontes biológicas

é a semelhança da sua morfologia e estrutura de poros naturais inerentes ao osso

humano”. Isso ocorre devido aos elementos vestigiais naturais como K, Na, Mg, Si e

Sr, disponíveis na casca de ovo, que quando incorporados na estrutura cristalina da

hidroxiapatita sintetizada torna o material mais compatível com o osso humano.

As características das partículas finais de hidroxiapatita, obtidas pelo processo de

síntese,  tais  como tamanho  das  partículas,  a  forma,  a  distribuição  e  o  grau  de

cristalinidade  são  sempre  estudados  e  documentados,  visando  à  melhoria  das

propriedades mecânicas e da bioatividade do material obtido (RAMESH et al., 2016).
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O método de síntese adotado para a obtenção de hidroxiapatita ou o seu tratamento

posterior pode levar ao aparecimento de outras fases de compostos de fosfato de

cálcio como observado nos estudos apresentados a seguir.

Gomes  et al. (2012) sintetizaram e caracterizaram o fosfato de cálcio a partir  da

casca de ovo galináceo, explorando várias rotas químicas para a conversão das

cascas  de  ovo  de  galinha,  uma  rica  fonte  em  CaCO3,  em  fosfato  de  cálcio

inorgânico,  como  o  beta  fosfato  tricálcico  (β-Ca3(PO4)2)  e  hidroxiapatita

(Ca10(PO4)6(OH)2) para a utilização como substitutos ósseos.

Em estudo realizado por Corrêa (2015), o resíduo de casca de ovo galináceo pode

ser  usado  como  fonte  alternativa  de  matéria-prima  renovável  na  obtenção  de

biocimento à base de fosfato de cálcio nanoestruturado. Ressaltou-se também que,

a obtenção do biocimento de fosfato de cálcio, além de ser feito de forma econômica

e  de  fácil  realização,  constitui-se  numa  alternativa  ambiental  promissora  para  o

destino final deste abundante material de resíduo sólido.

Dentre as técnicas utilizadas para a síntese de hidroxiapatita a mais relatada é, sem

dúvida, a de precipitação por via úmida, devido à sua simplicidade de execução e ao

baixo custo.

E foi utilizando-se desta técnica que Kamalanathan (2014), tendo como precursores

resíduos de casca de ovo de galinha sintetizou hidroxiapatita com morfologia de

bastonetes e tamanho médio de 48,2 nm.

Ummartyotin e Tangnorawich (2015) caracterizaram a estrutura e as propriedades da

casca  do  ovo  obtendo  sucesso  na  obtenção  de  óxido  de  cálcio  (CaO)  que  foi

empregado como precursor de cálcio para a síntese de hidroxiapatita. A partir do

óxido de cálcio e por uma rota de precipitação úmida foi obtida hidroxiapatita de fase

única.

Em estudo realizado por  Dalmônico  et  al. (2010),  o  método de síntese utilizado

permitiu a obtenção de pós nano estruturados de fosfato de cálcio, formados por
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finas partículas aglomeradas. Os difratogramas de raios X obtidos do pó calcinado a

900ºC/2h identificaram as fases -TCP e hidroxiapatita.

No  estudo  de  Rigo,  Gehrke  e  Carbonari  (2007) a  caracterização  do  material

sintetizado mostrou que o pó produzido pelo método da precipitação apresentou

fase associada apenas à hidroxiapatita, não coexistindo outras fases referentes a

sistemas Ca-P.

Ramesh  et al. (2016) apresentaram em seu trabalho a obtenção de hidroxiapatita

nanoestruturada  a  partir  de  uma  mistura  de  casca  de  ovo  e  hidrogenofostato

diidratado (DCPD, CaHPO4.2H2O) através de um método de sinterização.

Ho  et.  al. (2013) sugeriram  a  casca  de  ovo  como  uma  possível  tecnologia  de

material  de  reciclagem  para  futura  gestão  de  resíduos  e  ecologia.  Em  sua

investigação, os autores instituíram um tratamento térmico que produziu reações em

estado  sólido  entre  os  pós  de  casca  de  ovo  e  fosfato  de  cálcio  diidratado

(CaHPO4.2H2O) ou pirofosfato  de cálcio  (Ca2P2O7)  para produção de fosfatos  de

cálcio (hidroxiapatita e fosfato tricálcico).

Seguindo esta mesma linha de pesquisa foi que Wu et al. (2015), também utilizando

fosfato de cálcio diidratado (CaHPO4.2H2O) e pó de casca de ovo como material de

partida para a produção de hidroxiapatita através de uma reação em estado sólido,

obtiveram um produto de baixo custo para aplicações biomédicas. 

O diferencial no estudo realizado por Sanosh et al. (2009) foi o uso de uma técnica

de precipitação sol-gel para sintetizar pós nanoestruturados de hidroxiapatita a partir

de  CaO  derivado  de  casca  de  ovos  de  galinha.  O  pó  de  hidroxiapatita  obtido

apresentou morfologia esferoidal com tamanhos de partícula variando de 30 a 50

nm, o que o torna altamente bioativo e osteocondutor.

Além da síntese, alguns estudos avaliaram a aplicação da hidroxiapatita, como fez

Kattimani  et al. (2016),  que compararam a eficácia de hidroxiapatita produzida a

partir da casca de ovo de galinha com hidroxiapatita sintética obtida comercialmente,

na reparação óssea após uma cistectomia, concluindo que a hidroxiapatita obtida a
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partir da casca de ovo de galinha torna se uma opção viável como material, devido

sua biocompatibilidade, facilidade de uso e disponibilidade ilimitada do recurso que

favorece ao meio ambiente.

Importante salientar que, sob a ótica da sustentabilidade, a síntese de hidroxiapatita

a partir  das cascas de ovos de galinha, é fundamental  para agregar valor a um

resíduo com pouca ou nenhuma destinação.

Apesar  da  casca de ovo de galinha ser  classificada como não perigosa (ABNT,

2004), ela é considerada como não inerte e seu descarte no meio ambiente é uma

preocupação.

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei 12. 305

(Brasil, 2010), prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como

proposta  a  prática  de  hábitos  de  consumo  sustentável  e  um  conjunto  de

instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos

sólidos

 

A adoção de ações de sustentabilidade deste tipo garante a médio e longo prazo um

planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida,

inclusive a humana. Garante  os recursos naturais  necessários para as próximas

gerações, possibilitando a manutenção dos recursos naturais e garantindo uma boa

qualidade de vida para as futuras gerações.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 MATERIAIS

Para a produção da hidroxiapatita, foram utilizados os seguintes reagentes:

 Óxido/Hidróxido de cálcio obtido a partir de casca de ovos branco (COB);

 Óxido/Hidróxido de cálcio obtido a partir de casca de ovos vermelho (COV);

 Óxido/Hidróxido de cálcio obtido a partir de casca de ovos caipira (COC);

 Ácido fosfórico (H3PO4), 85%, em grau analítico P.A., da marca Neon.

A água utilizada no processo de hidratação dos reagentes foi destilada a 25±2ºC, no

destilador de vidro do laboratório de Biomateriais do CEFET-MG, com  pH igual a

6,0±0,5.

4.2 MÉTODOS

A parte  experimental  desse  trabalho  foi  realizada  nos  laboratórios  do  Instituto

Federal  do  Espírito  Santo  (IFES),  campus  Vitória,  e  também  no  laboratório  de

biomateriais do CEFET-MG, campus I. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi

dividida em três etapas, a saber: 

1. Preparação e caracterização das cascas de ovos de galinha;

2. Calcinação do pó processado das cascas de ovos de galinha e caracterização

do material calcinado;

3. Síntese e caracterização das hidroxiapatitas.

4.2.1 Preparação e caracterização das cascas de ovos de galinha

A Figura 4 apresenta o fluxograma esquemático para a preparação e caracterização 

das cascas de ovos de galinha.
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Figura 4 - Fluxograma esquemático para a preparação e caracterização das cascas

de ovos de galinha.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) próprio autor

4.2.1.1 Obtenção das cascas de ovos de galinha

As cascas de ovos de galinha foram obtidas do resíduo domiciliar de servidores e

estudantes  do  Instituto  Federal  de  Educação  do  Espírito  Santo,  campus  Vitória,

dispostos  a  doar  o  material  para  a  pesquisa.  Atendendo  às  solicitações  da

pesquisadora,  as  cascas  de ovos de  galinhas  doadas foram entregues  lavadas,
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secas  e  separadas  de  acordo  com a  classificação  em cascas  de  ovos  brancos

(COB), cascas de ovos vermelhos (COV) e cascas de ovos caipiras (COC) (Figura

5).

Figura 5 - Diferentes tipos de cascas de ovos de galinha.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

4.2.1.2 Trituração inicial

O material recebido foi levado para trituração em um liquidificador apenas com o

intuito de reduzir o volume do material para facilitar as próximas etapas do processo

obtendo um pó de cascas de ovos de grande e variada granulometria (Figura 6).

Figura 6 - Cascas de ovos de galinha trituradas em liquidificador.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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4.2.1.3 Esterilização

O pó triturado das cascas de ovos de galinha foi colocado em embalagens próprias

para  esterilização  numa  autoclave  da  marca  Stermax  (Figura  7),  com  ciclo  de

processo em temperatura de 122°C e pressão de trabalho de 1 kgf/cm2 durante 45

min entre as fases de desaeração/aquecimento, esterilização e secagem.

Figura 7 - Esterilização em autoclave.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

4.2.1.4 Moagem

Os pós de COC, COV e COB foram moídos separadamente em um moinho de bolas

da marca Marconi (Figura 8), em um jarro de composição inerte contendo esferas

em  alumina  com  249  rpm  durante  um  período  de  12h  para  aumentar  a  área

específica superficial, permitindo, assim, maior eficiência na cinética da reação de

síntese.
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Figura 8 - Moagem em moinho de bolas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

4.2.1.5 Peneiramento

Em seguida, os pós de cascas de ovos foram peneirados utilizando-se uma peneira

padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) n°. 80 (0,177 mm de

abertura) (Figura 9).

Figura 9 - Pó de cascas de ovos de galinha.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

4.2.1.6 Caracterização

Para  esta  etapa  de  caracterização  foram  utilizadas  as  seguintes  técnicas  e

equipamentos:

a)  DRX –  Essa  análise  determinou  a  composição  básica  da  casca  de  ovos  de

galinha, podendo ser comparada com dados obtidos de outros estudos. Este ensaio
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foi realizado no laboratório de Caracterização do IFES campus Vitória, utilizando um

difratômetro de raios X da Marca Bruker, modelo D8 Advance. O equipamento foi

operado  numa potência  de  40kV/20mA com radiação  incidente  de  Cu  (k).  As

amostras foram medidas num intervalo de 2: 20-50° no modo de varredura contínua

com velocidade de 1°/min com passos de 0,02° em temperatura ambiente (23°C).

Para a análise dos resultados, as difrações obtidas foram comparadas com cartões

de referência da base de dados PDF2 do ICDD (International Center for Diffration

Data), disponível no software Xpowder® para facilitar a identificação das fases.

b) FRX – Essa análise determinou a composição química das cascas de ovos e

ajudou  a  avaliar  semelhanças  e  diferenças  entre  os  tipos  de  cascas  de  ovos

estudados. Para  essa  etapa,  foi  utilizado  o  equipamento  modelo  EDX-720  da

SHIMADZU, pertencente ao Laboratório de Caracterização da Unidade Acadêmica

de Engenharia de Materiais (UAEMa) da Universidade Federal de Campina Grande

(UFCG).

c)  ATG/ ATD – A análise térmica se fez imprescindível  para determinar  tempo e

temperatura de calcinação que foi utilizada em etapa posterior. As análises térmicas

foram realizadas no equipamento BP Engenharia, modelo RB 3000, com taxa de

aquecimento  de  10°C/min  pertencente  ao  laboratório  de  caracterização  do  IFES

campus Vitória. O padrão utilizado foi a alumina calcinada, com temperatura utilizada

de  1000°C.  Os  resultados  foram  obtidos  pelas  medições  das  diferenças  de

temperatura entre a amostra e o material padrão através de processo contínuo, via

reações endotérmicas e/ou exotérmicas que ocorreram durante o aquecimento. Os

mesmos  parâmetros  utilizados  para  ATD  foram  utilizados  para  realização  das

análises termogravimétricas das amostras, sendo medidos os pesos das amostras e

registradas as variações de massa em função da temperatura do processo.

4.2.2  Calcinação  do  pó  processado  das  cascas  de  ovos  de  galinha  e

caracterização do material calcinado

Como alternativa ao precursor comercial (óxido ou hidróxido de cálcio), a casca de

ovo  de  galinha pode  ser  o  precedente  fornecendo  o  material  para  síntese  de

hidroxiapatita, através do processo de calcinação (Figura 10).
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Figura 10 - Fluxograma esquemático para calcinação do pó de cascas de ovos de

galinha e caracterização.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

4.2.2.1 Calcinação das cascas de ovos de galinha

O processo de calcinação ocorre através da decomposição do principal componente

da  casca  de  ovo  de  galinha,  o  carbonato  de  cálcio  (CaCO3).  A  reação  de

decomposição é mostrada na Equação 1.

CaCO3 + calor  CaO(s) + CO2(g)  (1)

Os  pós  de  cascas  de  ovos  contendo  CaCO3  obtidos  na  etapa  anterior  foram

aquecidos num forno tipo mufla da marca Dentsply, modelo Vulcan 3-550PD, em
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uma  temperatura  de  850°  C  por  um  período  de  30  min,  após  uma  rampa  de

aquecimento de 10°C por segundo, no laboratório de caracterização do Ifes campus

Vitória.  O  tempo e  a  temperatura  utilizados  neste  processo  foram determinados

pelos  ensaios  de  análise  térmica  diferencial  e  análise  termogravimétrica,

observando-se quando estas variáveis passaram a ter equilíbrio na perda de massa,

o que indicou estabilização da reação citada anteriormente.

4.2.2.2 Caracterização do pó calcinado das cascas de ovos de galinha

O objetivo desta caracterização foi identificar o material precursor para a síntese de 

hidroxiapatita, sendo utilizados as seguintes técnicas e equipamentos:

a) DRX – Esta análise determinou a composição do pó de cascas de ovos obtido

após  a  calcinação  e  se  o  mesmo  atendia  aos  requisitos  para  utilização  como

precursor na síntese de hidroxiapatita. Este ensaio foi realizado no laboratório de

Caracterização do IFES campus Vitória,  utilizando um difratômetro de raios X da

Marca  Bruker,  modelo  D8  Advance.  O  equipamento  foi  operado  nas  mesmas

condições descritas anteriormente. 

4.2.3 Síntese e caracterização das hidroxiapatitas

O objetivo deste trabalho não foi desenvolver uma nova rota de síntese, portanto,

este  experimento  utilizou  uma  rota  de  síntese  do  tipo  neutralização  ácido-base

proposta e patenteada por Palmer (1989). A escolha deveu-se à provisão de um

processo rápido e econômico de preparar hidroxiapatita, que possa ser praticado

comercialmente.

4.2.3.1 Síntese de hidroxiapatita

O processo de obtenção da hidroxiapatita ocorreu em três etapas: a) preparação das

soluções  precursoras;  b)  mistura  de  soluções  e;  c)  secagem  e  calcinação  do

precipitado sólido. 

a) Primeira etapa – preparação de soluções precursoras
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A  Figura  11  ilustra  o  fluxograma  esquemático  da  preparação  de  soluções

precursoras para a síntese da hidroxiapatita.

Figura 11 - Fluxograma esquemático da preparação de soluções precursoras para a

síntese de hidroxiapatita.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Nesta etapa foram produzidas três soluções precursoras denominadas A, B e C,

sendo que a solução B ao receber o ácido fosfórico passou a ser identificada como

solução C.

Para a solução A foram utilizados 20 g (0,36 mol) de hidróxido de cálcio diluídos em

500 mL de água destilada no interior de um Becker. Esta mistura foi mantida sob

agitação com a utilização de um agitador magnético do tipo peixinho.

Para a solução B foram utilizados 76 g (1,36 mol) de hidróxido de cálcio diluídos em

500 mL de água destilada no interior de um Becker e mantido sob agitação.

Na sequência, desse preparou 47,03 mL (0.81 mol) de ácido fosfórico (densidade de

1,68g/mL)  diluído  em 50 mL de  água  destilada  (proporção de aproximadamente

50%).
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A solução C foi  obtida a partir  da mistura lenta do ácido fosfórico diluído com a

solução B, para a obtenção do monofosfato de cálcio, como visualizado na equação

2:

n H3PO4 + Ca(OH)2 Ca(H2PO4)2 + n H2O (2)

b) Segunda etapa – Mistura de soluções

O fluxograma esquemático da mistura de soluções para a síntese da hidroxiapatita

está ilustrado na Figura 12.

Figura  12 -  Fluxograma esquemático  da mistura  de soluções para  a  síntese de

hidroxiapatita.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A segunda etapa consiste basicamente na mistura das soluções de fosfato de cálcio

monobásico  (solução  C)  em  hidróxido  de  cálcio  (solução  A)  para  obtenção  de

hidroxiapatita como verificado na Equação 3:

n Ca(OH)2 + m Ca(H2PO4)2.H2O  Ca10(PO4)6(OH)2 + n.H2O (3)
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Para a síntese, a solução de hidróxido de cálcio foi mantida sob agitação constante

com  o  auxílio  de  um  agitador  magnético,  em  temperatura  ambiente  (28°C)  e

apresentando pH inicial básico em torno de 12. Já a solução de fosfato de cálcio

monobásico foi mantida sob agitação mecânica com a utilização de um bastão, em

temperatura ambiente (28°C) e apresentando pH ácido em torno de 2. A mistura das

duas soluções  foi  realizada inserindo  lentamente  a  solução  de fosfato  de  cálcio

monobásico no recipiente que continha o hidróxido de cálcio. 

A taxa de adição da solução ácida à solução básica foi monitorada, sendo realizado

o controle de pH com a utilização de fitas, e feita lentamente, de modo a assegurar a

dissolução  adequada do hidróxido  de cálcio  e  a  manutenção  da estequiometria,

alcançando homogeneização e diluição completa. A mistura apresentava ao final pH

igual  a 4,  não tendo sido utilizada nenhuma substância para correção do pH.  A

mistura bifásica foi então deixada em repouso por 2 h para decantação e, após este

período foi feita a separação com esgotamento da parte líquida, restando apenas

uma massa da mistura no fundo do recipiente. 

c) Terceira etapa - Secagem e calcinação do precipitado sólido

A etapa de secagem e calcinação do precipitado sólido está ilustrada na Figura 13.
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Figura 13 - Fluxograma esquemático para a síntese de hidroxiapatita.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O precipitado obtido na fase de síntese foi então levado para uma estufa laboratorial

de 21 L da marca Sterilifer  em temperatura de 100°C por  um período de 24 h,

obtendo-se  uma  massa  com  aspecto  de  cimento  que  foi  então  triturada

manualmente. Tendo como finalidade a obtenção de uma hidroxiapatita em sua fase

estrutural cristalina, o material obtido após secagem foi levado a um forno tipo mufla

da marca Dentsply e modelo Vulcan 3-550PD, em uma temperatura de 800°C por

um período de 60 min, com rampa de aquecimento de 10°C/min.

4.2.3.2 Caracterização da hidroxiapatita
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a) DRX – Esta análise determinou a composição do pó obtido após o processo de

síntese e calcinação. Este ensaio foi realizado no laboratório de Caracterização do

IFES campus Vitória, utilizando um difratômetro de raios X da Marca Bruker, modelo

D8  Advance.  O  equipamento  foi  operado  nas  mesmas  condições  descritas

anteriormente.

b) FRX – A composição química do material obtido no processo de síntese foi obtida

através  do  equipamento  modelo  EDX-720  da  SHIMADZU,  do  Laboratório  de

Caracterização  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Minas  Gerais

(CEFET-MG).

c) MEV/EDS – A MEV/EDS foi utilizada com a finalidade de se visualizar a topografia

(microestrutura do material) e verificar a análise química das fases das amostras.

Para realizar a caracterização via MEV, as amostras foram previamente recobertas

com ouro e depois levadas ao equipamento da marca ZEISS, modelo EVO MA10 do

Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do IFES, campus Vitória.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CASCAS DE OVOS DE GALINHA

5.1.1 DRX

Os  difratogramas  de  raios  X  para  os  três  tipos  de  cascas  de  ovo  de  galinha

analisados estão apresentados na Figura 14.

Figura  14 -  Difratogramas  das  cascas  de  ovos  Branco,  Vermelho  e  Caipira

condizentes com o padrão da calcita (CaCO3).

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A análise  indicou  que a  casca de  ovo  de  galinha  dos  tipos  analisados  (branco,

vermelho e caipira) é constituída principalmente por carbonato de cálcio, o que é

indicado pela coincidência de picos da amostra com o padrão da calcita (CaCO3),
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cuja ficha cristalográfica utilizada foi ICDD-PDF nº 01-085-1108, e que apresentaram

resultados  semelhantes  aos  encontrados  por  Thomaselli  (2014,  p.  40),

Kamalanathan  et  al.  (2014,  p.16351),  Rivera et al.(1999,  p.130) e Côrrea (2015,

p.50).

O carbonato de cálcio é o componente majoritário das cascas de ovos de aves em

geral, tendo sido também o material característico observado por Caliman (2011, p.

53) ao analisar casca de ovos de avestruz.

5.1.2 FRX

Para a casca de ovos de galinha, além do cálcio, mineral mais abundante na casca

de ovo, outros minerais podem ser encontrados em menores concentrações.

O quadro 3 apresenta a composição química das cascas de ovos analisadas através

de FRX, expressas por porcentagem em massa de óxidos.

Quadro 3 - Composição química de cascas de ovos de galinha.

Composto químico
Composição percentual

Caipira Vermelho Branco
CaO 92,823 94,672 90,760
P2O5 2,383 2,198 2,437
SO3 2,456 1,165 3,934
SiO2 0,363 0,242 0,474
MgO 1,179 1,084 1,303
K2O 0,311 0,202 0,327
SrO 0,246 0,437 0,571
Al2O3 0,238 N/D N/D
CuO N/D N/D 0,194

N/D – Não determinado

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O percentual em massa de óxidos da análise indica que: para as cascas dos ovos

caipiras 92,823% em massa da amostra é composta de carbonato de cálcio e o

balanço é dividido entre outros carbonatos e traços dos demais elementos; para as

cascas  dos  ovos  vermelhos,  94,672%  em  massa  da  amostra  é  composta  de

carbonato  de  cálcio  com balanço  dividido  entre  outros  carbonatos  e  traços  dos

demais  elementos;  para  as  cascas  dos  ovos  brancos,  90,760%  em  massa  da
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amostra  é  composta  de  carbonato  de  cálcio  e  balanço  dividido  entre  outros

carbonatos e traços dos demais elementos.

Verifica se uma pequena variação na concentração de cálcio entre os tipos de casca

de ovos de galinha, mas assim como observado no estudo de Milbradt et. al (2015,

P. 564), os teores deste elemento são considerados similares.

5.1.3 Análise Térmica – ATG/ATD

As curvas da ATG para todas as amostras  (Figuras 15,  16 e 17)  sugerem uma

decomposição  em  três  etapas,  porém,  com diferenças  nas  perdas  de  massa  e

variação na temperatura, como descrito a seguir.

Para o pó de COV, (Figura 15) inicialmente ocorre a remoção de água com perda de

massa em torno de 2% entre 23 e 361°C. A seguir, observa-se a decomposição da

matéria orgânica, com perda de 6% (totalizando 8% de perda de massa desde o

inicio do processo) em um intervalo de temperatura de 362 a 507°C. A queda mais

acentuada ocorreu na terceira  etapa,  quando ocorre  a  perda de massa de 41%

(totalizando 49% de perda de massa desde o início do processo) entre 508 a 836°C,

que  estaria  relacionada  à  geração  de  CaO  e  liberação  de  CO2 proveniente  da

decomposição do CaCO3.
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Figura  15 -  Resultado  da  análise  termogravimétrica  do  pó  de  cascas  de  ovos

vermelhos (COV).

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para o pó de COB (Figura 16), assim como ocorreu para o COV, ocorreu remoção

de água com perda de massa em torno de 5% entre 27 e 350°C. A seguir, observou-

se a decomposição da matéria orgânica,  com perda de 7% (totalizando 12% de

perda de massa desde o início do processo) em um intervalo de temperatura de 351

a 551°C. A queda mais acentuada ocorreu na terceira etapa, quando ocorre perda

de massa de 39% (totalizando 51% de perda de massa desde o início do processo)

entre 552 a 846°C, que estaria relacionada à geração de CaO e liberação de CO2

proveniente da decomposição do CaCO3.
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Figura  16 -  Resultado  da  análise  termogravimétrica  do  pó  de  cascas  de  ovos

brancos (COB).

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para o pó de COC (figura 17) ocorreu a remoção de água com perda de massa

aproximada em torno de 4% entre 27 e 345°C. Observou-se a decomposição da

matéria  orgânica,  com perda aproximada de 18% (totalizando 22% de perda de

massa desde o início do processo) em um intervalo de temperatura de 346 a 547°C.

A queda mais acentuada ocorreu na terceira etapa, quando ocorre à perda de massa

de 35% (totalizando 57% de perda de massa desde o início do processo) entre 548

a 814°C, que estaria relacionada à geração de CaO e liberação de CO2 proveniente

da decomposição do CaCO3.
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Figura  17 -  Resultado  da  análise  termogravimétrica  do  pó  de  cascas  de  ovos

caipiras (COC).

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Os resultados dessa análise térmica permitiram a determinação da temperatura final

para calcinação das cascas de ovos para os três tipos analisados. A temperatura de

850° atendia com margem de segurança aos valores onde ocorriam a decomposição

de CaCO3 para COV (836°C), para COB (846°C) e para COC (814°C). O tempo de

30  min  de  calcinação  também foi  determinado  pela  analise  térmica  a  partir  da

avaliação do tempo no ensaio onde houve estabilização da perda de massa que

representava o fim do processo de decomposição para os três tipos de casca de

ovos.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS CASCAS DE OVOS DE GALINHA CALCINADAS 

5.2.1 DRX 

Após o processo de calcinação em forno, verificou-se que o material obtido sofreu

expansão  higroscópica,  explicado  pela  absorção  de  água  do  ambiente.  Sendo

assim, em principio, esperava-se que a decomposição do carbonato de cálcio das
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cascas  de  ovos  originasse  difratogramas com picos  de  óxido  de  cálcio  apenas,

porém a absorção de água do meio ambiente formou o hidróxido de cálcio de acordo

com a reação química que é mostrada na Equação 4:

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2 (4)

Portanto,  nos difratogramas apresentados a  seguir  é  possível  observar,  além de

picos de óxido de cálcio, picos de hidróxido de cálcio. O aparecimento do hidróxido

de cálcio não compromete a reação de síntese, por ser o mesmo componente da

solução precursora (CALIMAN, 2011).

O  difratograma  de  raios  X  para  o  material  calcinado  obtido  a  partir  de  COV é

apresentado na Figura 18.

Figura 18 - Difratograma de raios X para o material calcinado obtido a partir de COV.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Através  da  análise  de  DRX  realizada,  verificou-se  que  para  a  COV  houve  a

conversão do material calcinado em hidróxido de cálcio (ICDD-PDF nº 00-044-1481),

portanto, não sendo detectados picos referentes ao carbonato de cálcio da casca in
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natura. Por se tratar de material orgânico, picos condizentes com outros elementos

residuais não ligados ao cálcio podem ser encontrados como o sulfeto de silício

(ICDD-PDF nº 00-047-1375) e o hidreto de alumínio e magnésio (ICDD-PDF nº 01-

074-8125).

O  difratograma  de  raios  X  para  o  material  calcinado  obtido  a  partir  de  COC é

apresentado na Figura 19.

Figura 19 - Difratograma de raios X para o material calcinado obtido a partir de COC.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Através  da  análise  de  DRX  realizada,  verificou-se  que  para  a  COC  houve  a

conversão do material calcinado em hidróxido de cálcio (ICDD-PDF nº 00-044-1481),

portanto, não sendo detectados picos referentes ao carbonato de cálcio da casca in

natura e nem a presença de picos referentes a outros elementos.

O  difratograma  de  raios  X  para  o  material  calcinado  obtido  a  partir  de  COB é

apresentado na Figura 20.



55

Figura 20 - Difratograma de raios X para o material calcinado obtido a partir de COB.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Através  da  análise  de  DRX  realizada,  verificou-se  que  para  a  COB  houve  a

conversão parcial do material calcinado em hidróxido de cálcio (ICDD-PDF nº 00-

044-1481)  e  óxido  de  cálcio  (ICDD-PDF  nº  00-028-0775),  portanto,  sendo

detectados picos referentes ao carbonato de cálcio (ICDD-PDF nº 00-005-0586) da

casca  in natura. Por se tratar de material orgânico, picos condizentes com outros

elementos residuais não ligados ao cálcio podem ser encontrados como o sulfeto de

silício (ICDD-PDF nº 00-047-1375).

A curva de tratamento térmico elaborada foi satisfatória para a obtenção majoritária

de óxido/hidróxido  de  cálcio  para  as  COC e COV,  no  entanto  para  as  COB foi

parcialmente satisfatória, devendo ser avaliada a utilização do material calcinado no

processo de síntese para a obtenção de hidroxiapatita.

O aparecimento do hidróxido de cálcio após calcinação de casca de ovo de avestruz

também pôde ser observado em trabalho realizado por Caliman (2011) e segundo o

a autora, esses picos são resultado da hidratação do óxido de cálcio pela umidade

do  ar  e  não  interferem  negativamente  na  utilização  do  mesmo  já  que  a



56

transformação em hidróxido de cálcio é o objetivo de uma das etapas da reação de

precipitação.

5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS HIDROXIAPATITAS 

5.3.1 DRX 

O difratograma de raios X para o material sintetizado e calcinado obtido a partir de

COB é apresentado na Figura 21.

Figura 21 - Difratograma de raios X para o material sintetizado e calcinado obtido a

partir de COB.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O difratograma para o material obtido a partir de COB mostra a formação de uma

mistura trifásica composta por Hidroxiapatita (ICDD-PDF nº 01-086-1203), β- fosfato

tricálcico (ICDD-PDF nº 01-072-7587) e Pirofosfato de cálcio (ICDD-PDF nº 00-009-

0346).
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O difratograma de raios X para o material sintetizado e calcinado obtido a partir de

COC é apresentado na Figura 22.

Figura 22 - Difratograma de raios X para o material sintetizado e calcinado obtido a

partir de COC.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O difratograma para o material obtido a partir de COC mostra a formação de uma

mistura trifásica composta por Hidroxiapatita (ICDD-PDF nº 01-086-1203), β- fosfato

tricálcico (ICDD-PDF nº 01-072-7587) e Pirofosfato de cálcio (ICDD-PDF nº 00-009-

0346). 

O difratograma de raios X para o material sintetizado e calcinado obtido a partir de

COV é apresentado na Figura 23.



58

Figura 23 - Difratograma de raios X para o material sintetizado e calcinado obtido a

partir de COV.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O difratograma para o material obtido a partir de COV mostra a formação de uma

mistura trifásica composta por Hidroxiapatita (ICDD-PDF nº 01-086-1203), β- fosfato

tricálcico (ICDD-PDF nº 01-072-7587) e Pirofosfato de cálcio (ICDD-PDF nº 00-009-

0346).

Portanto, a análise de DRX mostrou que o material precipitado pós-síntese, depois

de calcinado a 800°C, para os três tipos de cascas de ovos de galinha (COB, COC e

COV), dá origem a uma mistura de Hidroxiapatita, β- fosfato tricálcico e Pirofosfato

de cálcio. 

Segundo Costa  et  al.  (2009),  o método de síntese adotado para a obtenção de

hidroxiapatita ou o seu tratamento posterior pode levar ao aparecimento de outras

fases de compostos de fosfato de cálcio e  mesmo em condições estequiométricas

ideais, os precipitados geralmente são não-estequiométricos, sugerindo a formação

de fases intermediárias precursoras da hidroxiapatita.



59

As fases estáveis das cerâmicas de fosfato de cálcio dependem consideravelmente

da temperatura  e da presença de água,  seja  durante o processamento,  seja  no

ambiente de uso. Devido às barreiras cinéticas que afetam as taxas de formação

das  fases  estáveis  do  fosfato  de  cálcio,  muitas  vezes  é  difícil  prever  a  fração

volumétrica das fases de alta temperatura que são formadas durante a sinterização

e sua relativa estabilidade quando resfriadas à temperatura ambiente (RATNER et

al., 1996).

Em  estudo  realizado  por  Reis  et  al.  (2017,  p.  397),  através  de  DRX  de  bio-

hidroxiapatita  obtida a partir  de casca de ovos de galinha,  também foi  possível

detectar a formação de β- fosfato tricálcico, tendo o autor justificado o aparecimento

desta fase relacionada à decomposição da bio-hidroxiapatita após o processo de

calcinação.

Os resultados indicam que a hidroxiapatita  sintetizada,  mostrou-se deficiente em

cálcio, tornando-se instável e levando à formação de subprodutos após o processo

de  calcinação  realizado.  Além  disso,  a  não  utilização  de  uma  substância  para

correção  e  adequação  de  um  pH  ideal  (10)  para  a  formação  de  hidroxiapatita

estequiométrica também pode ser considerado um fator para a formação de fases.

Apesar do método da precipitação por via úmida visar a obtenção de hidroxiapatita

estequiométrica, os seus parâmetros (temperatura, velocidade de adição de ácido,

agitação,  tempo  de  envelhecimento  e  estequiometria  dos  reagentes)  podem

influenciar nas características do material (CALIMAN, 2011).

O cuidadoso controle das condições da solução é crítico na precipitação via úmida.

Caso contrário,  uma diminuição do pH da solução abaixo de 9 pode conduzir  à

formação da estrutura da hidroxiapatita deficiente em íons de cálcio (COSTA et. al.,

2009).

De acordo com estudo realizado por Caliman (2011), para o êxito da síntese de

hidroxiapatita, provou-se ser necessária a etapa de controle do pH com hidróxido de

amônio.
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Visando à aplicação como biomaterial, a obtenção de uma mistura dessas apatitas

não prejudica a qualidade do mesmo, ao contrário, as características diferenciadas

dos  três  fosfatos  formam  um  material  trifásico,  que  apresenta  as  melhores

propriedades dos três componentes.

Em estudo realizado  por  Corrêa  (2015) foi  possível  obter  biocimento  à  base  de

pirofosfato de cálcio puro e também de uma mistura binária (pirofosfato e β-TCP)

nanoestruturado  a  partir  do  resíduo  de  casca  de  ovo  galináceo,  sem  causar

toxicidade in vitro.

Um  material  trifásico  contendo  hidroxiapatita,  beta  fosfato  tricálcico  (β-TCP)  e

pirofosfato  de  cálcio,  torna-se  atrativo  já  que  esses  materiais  são  capazes  de

responder diferentemente às complexas reações do organismo, sem qualquer dano

prejudicial (CORRÊA, 2015).

5.3.2 FRX

O quadro 4 apresenta a composição química da hidroxiapatita analisada através de

FRX, expressas por porcentagem em massa de elementos.

Quadro 4 - Composição química da hidroxiapatita de COC, COV e COB.

Elemento químico
Composição percentual

Hidroxiapatita COC Hidroxiapatita COV Hidroxiapatita COB
Ca 65,82% 66,67% 62,72%
P 32,31% 32,71% 33,58%
S 0,20% 0,38% 0,42%
Sr 0,19% 0,22% 0,19%
Fe - 0,02% -
Si 1,47% - 2,68%
K - - 0,41%
Zr 0.01% - -

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A análise da composição química por Fluorescência de Raios X (FRX) apresentou

como  elementos  majoritários  o  cálcio  e  o  fósforo,  além  de  traços  de  enxofre,

estrôncio, ferro, silício, potássio e zircônio. Não foram quantificados o oxigênio e o

hidrogênio pela limitação da técnica de FRX.
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A partir  da dedução de que a hidroxiapatita precipitada era deficiente em cálcio,

realizou-se uma análise para quantificar o teor de íons Ca e P e assim calcular a

razão Ca/P da amostra, visualizado no Quadro 5:

Quadro 5 - Razão Ca/P para hidroxiapatita de COC, COV e COB.

 

Hidroxiapatita COC Hidroxiapatita COV Hidroxiapatita COB

Ca P Ca P Ca P

% em massa 65,82% 32,31% 66,67% 32,71% 62,72% 33,58%

Massa atômica (g/mol) 40,1 31 40,1 31 40,1 31
Massa molar (Mol) (100 g

amostra) 2,49 3,22 2,49 3,22 2,49 3,22

%mol/100g 1,63 1,04 1,66 1,05 1,56 1,08

Razão Ca/P 1,57 1,58 1,44
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Por se tratar  de um material  trifásico,  como observado através do DRX, não foi

possível  obter  com os  resultados  da  FRX a  relação  Ca/P de  cada  fase,  sendo

calculada a média relativa, demonstrada no Quadro 5 e que confirmou a deficiência

em cálcio.

Resultados semelhantes foram obtidos em estudo realizado por Caliman (2011), que

utilizou  casca  de  ovos  de  avestruz  para  síntese  de  hidroxiapatita  e  após  a

calcinação,  uma  hidroxiapatita  deficiente  em  cálcio  deu  origem  a  uma  mistura

bifásica de hidroxiapatita estequiométrica e β-Fosfato Tricálcico.

Em estudo realizado por  Dalmônico  et.  al. (2010),  o  método de síntese utilizado

permitiu  a obtenção de pós nanoestruturados de fosfato de cálcio,  formados por

finas partículas aglomeradas. Os difratogramas obtidos do pó calcinado a 900ºC/2h

identificam  as  fases  -TCP  e  hidroxiapatita.  Os  resultados  da  calorimetria

exploratória diferencial complementaram os resultados obtidos pela difratometria de

raios  X,  observando a transformação da fase hidroxiapatita  a  740ºC e  depois  a

1200ºC a transformação de fase para fosfato de cálcio, onde também se observa

uma  maior  retração  linear  de  740ºC  até  1200ºC  intervalo  em  que  ocorre  a

transformação da fase -TCP.
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5.3.3 MEV/EDS

As imagens obtidas por  MEV da amostra  de hidroxiapatita  COC, com aumentos

variados, estão apresentadas na Figura 24.

Figura  24 - MEV de hidroxiapatita COC com aumentos de 50(a), 100(b), 500(c) e

1000(d) vezes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

As imagens obtidas por  MEV da amostra  de hidroxiapatita  COV,  com aumentos

variados, estão apresentadas na Figura 25.
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Figura  25 - MEV de hidroxiapatita COV com aumentos de 50(a), 100(b), 500(c) e

1000(d) vezes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

As imagens obtidas por  MEV da amostra  de hidroxiapatita  COB,  com aumentos

variados, estão apresentadas na Figura 26.
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Figura  26 - MEV de hidroxiapatita COB com aumentos de 50(a), 100(b), 500(c) e

1000(d) vezes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

As  fotomicrografias  apresentadas  revelam  partículas  de  tamanhos  e  formatos

variados e indefinidos, que são facilmente observados nos aumentos de 500 e 1000

vezes,  onde  o  contorno  das  partículas  do  composto  pode  ser  visualizado.  As

ampliações  com  zoom  de  50  e  100  vezes,  permitem  observar  a  formação  de

aglomerados para os três tipos de hidroxiapatitas obtidas através de COC, COB e

COV.

Resultados  semelhantes  foram encontrados  em estudo  realizado  por  Thomaselli

(2014), que também utilizou casca de ovos de galinha para síntese de hidroxiapatita,

e  as  imagens  obtidas  por  MEV,  mostraram  partículas  grandes,  angulares  e

aglomeradas, observadas em aumento de 50, 600 e 1800 vezes.
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Em estudo realizado por Reis  et al.(2017, p.  398) a bio-hidroxiapatita sintetizada

quando observada em MEV com aumento de 20000 vezes, foi possível detectar a

presença de aglomerados de pó com diferentes tamanhos e morfologias.

Para comprovar a composição química do material obtido foram realizadas análise

por EDS e os resultados obtidos são visualizados nas Figuras 27, 28 e 29.

Figura 27 - Análise por EDS para hidroxiapatita COC.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Figura 28 - Análise por EDS para hidroxiapatita COV.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Figura 29 - Análise por EDS para hidroxiapatita COB.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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As análises confirmaram a obtenção de hidroxiapatita para os três tipos de casca de

ovos  (COC,  COB  e  COV),  através  da  observação  nas  figuras,  da  presença

majoritária dos elementos, cálcio, fósforo e oxigênio, principais constituintes desse

material.

Em estudo realizado por  Meira  (2014,  p.126),  que utilizava hidroxiapatita  bovina

também foi  possível,  através do EDS,  verificar  cálcio  e  fósforo  como elementos

majoritários na composição do material.

O mesmo foi detectado por Reis et al.(2017, p. 398), onde o espectro de EDS obtido

por  MEV,  apresentou os íons C,  N,  Ca,  O e P pertencentes a bio-hidroxiapatita

analisada.
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6 CONCLUSÕES 

Sobre as cascas de ovos de galinha, os resultados de DRX permitiram concluir que,

independente do tipo de casca de ovo de galinha, o carbonato de cálcio é o principal

constituinte presente, e que os percentuais dos constituintes químicos, obtidos pela

FRX, sofrem pequenas variações para as COC, COB e COV. Por análise térmica

(ATG e ATD) se verificou que é possível obter óxido/hidróxido de cálcio a partir da

decomposição do carbonato de cálcio por aquecimento acima de 820°C.

Através da calcinação obteve se  óxido/hidróxido  de cálcio  para  os  três  tipos  de

cascas de ovos de galinha e apesar de diferenças na composição do material obtido

(precursores) o resultado final para síntese foi semelhante, não havendo diferença

significativa  no  material  sintetizado,  obtendo-se  uma  hidroxiapatita  trifásica  para

COB, COV e COC. Para a indicação de qual dos três tipos de material sintetizado

apresentou maior quantidade de hidroxiapatita durante o processo de síntese, faz-se

necessário  quantificar  as  fases  minerais  utilizando  a  análise  de Rietveld  após  a

difração de raios X.

A síntese nas condições propostas mostrou a formação de uma mistura trifásica de

hidroxiapatita composta por hidroxiapatita estequiométrica, β-TCP e pirofosfato de

cálcio. Este material  obtido pode ser utilizado, pois as características distintas de

cada uma das fases presentes, o torna favorável em aplicações biomédicas, porém

sendo necessário realizar ensaios  in vitro e  in vivo para verificar as características

de biocompatibilidade desses fosfatos de cálcio. 

É ainda importante salientar que houve similaridade no resultado final do produto

(hidroxiapatita) obtido pela síntese, utilizando precursores originados a partir dos três

diferentes tipos de casca de ovos de galinha (COC, COB e COV) avaliados neste

estudo. Sendo assim, a escolha do tipo de casca de ovos utilizados para síntese de

fosfatos  de cálcio  em outros  estudos não deve ser  uma preocupação,  devido  à

semelhança tanto de composição das cascas quanto do material sintetizado, como

visualizado neste estudo.
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Com a possibilidade de se obter CaO/Ca(OH)2 a partir de cascas de ovos de galinha

e utilizá-lo como precursor em reações químicas para a síntese de hidroxiapatita,

esse resíduo torna-se um subproduto valorizado e de elevado potencial econômico

com características de sustentabilidade, uma vez que o material sintético obtido a

partir  da  decomposição  do  calcário  e  mais  utilizado  para  a  síntese  comercial  é

retirado da natureza e considerado um bem finito.

Para trabalhos futuros sugere-se:

Avaliar as características próprias de cada uma das fases atuando em conjunto e

biologicamente a fim de se determinar a melhor aplicação do produto através de

ensaios in vitro e in vivo do material trifásico obtido.

Quantificar as fases para cada tipo de fosfato de cálcio obtido a partir dos diferentes

tipos de cascas de ovos de galinha utilizadas, através da técnica de Rietveld, para

determinar qual tipo apresentou maior quantidade de hidroxiapatita.
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