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RESUMO 
 

O objetivo principal deste estudo foi investigar a possibilidade de utilização da 

casca de ovo de avestruz na síntese de Hidroxiapatita, biomaterial de grande 

importância médica devido a sua grande biocompatibilidade com sistemas 

biológicos. A casca foi utilizada devido a sua composição rica cálcio. A obtenção de 

Hidroxiapatita aconteceu por meio de uma reação de precipitação por via úmida 

entre o Ca(OH)2 e H3PO4. A análise de Difração de Raios X mostrou que 

Hidroxiapatita precipitada, depois de calcinada a 800°C dá origem a uma mistura de 

Hidroxiapatita estequiométrica e β-Fosfato Tricálcico. Além disso, o produto foi 

analisado por Infravermelho, Espectrometria de Emissão Atômica com fonte de 

plasma induzido, Microscopia Eletrônica de Varredura, Área de Superfície Específica 

e Tamanho de Partícula. Com esse procedimento buscou-se dar um destino 

proveitoso a casca de ovo de avestruz sob o ponto de vista ambiental e tecnológico, 

transformando-as em um novo produto de maior valor agregado. 

 
Palavras-chaves: Hidroxiapatita, Biomaterial, Casca de Ovo de Avestruz, 

Reciclagem. 
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INTRODUÇÃO 
A crescente preocupação com a preservação dos recursos naturais tem 

influenciado fortemente os rumos do desenvolvimento tecnológico. Assim, não só o 

bom desempenho dos materiais sob o ponto de vista tecnológico e funcional é 

necessário, mas principalmente, o conhecimento de suas interações com o meio 

ambiente, em busca daqueles cuja obtenção ou utilização se faça com o mínimo 

consumo energético e menor impacto ecológico.  

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. 

Um resíduo com potencial de reciclagem são as cascas de ovos. Ricas em 

carbonato de cálcio, CaCO3, as cascas são geradas em grande quantidade nem 

sempre reaproveitadas. Seu descarte incorreto pode causar problemas ambientais, 

pois favorecem a ação microbiana devido ao teor de matéria orgânica (1). 

Com o crescimento da estrutiocultura, do latim struthio (avestruz) e cultura 

(criação), este resíduo está sendo gerado em quantidades cada vez maiores. Além 

disso, o ovo de avestruz apresenta um volume de 20 a 25 vezes maior que um ovo 

de galinha, apresentando cascas bem maiores e também mais espessas, com 

aproximadamente 2 mm (2). 

Devido ao alto teor de cálcio contido nas cascas e a procura de uma 

reutilização importante e rentável para o resíduo, um destino proveitoso do ponto de 

vista tecnológico é a sua utilização como fonte de cálcio na rota de produção da 

Hidroxiapatita. 

Componente inorgânico de ossos e dentes, a Hidroxiapatita (HAp) 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 a corrosão e alto grau de inércia química, a HAp está sendo mais 

amplamente utilizada em reparos de defeitos ósseos, ou seja, como um biomaterial. 
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A HAp e o β-Fosfato Tricálcico (β-TCP) são os fosfatos de cálcio mais 

empregados na área médica. Embora apresentem composição química similar, HAp 

e TCP diferem quando a reabsorção em meio biológico. A HAp é pouco 

reabsorvível, enquanto o TCP apresenta alta velocidade de decomposição (3). Um 

material cerâmico contendo as fases de fosfatos de cálcio, HAp e TCP, torna-se 

atrativo já que estes materiais são capazes de responder diferentemente às 

complexas reações do organismo, sem qualquer dano prejudicial. O TCP atua com 

sua natureza reabsorvível, fazendo com que parte do material seja dissolvida, 

fornecendo matéria-prima para o crescimento do osso enquanto a HAp, de natureza 

bioativa, promove uma excelente fixação, permanecendo no local para dar 

sustentação ao implante. 

Dentre todas as técnicas disponíveis para síntese de HAp, desde reações em 

estado sólido até em meio aquoso, a precipitação por via úmida é o mais popular 

devido a sua simplicidade, baixo custo e fácil aplicação na produção industrial (4). 

Nessa reação, a temperatura não excede 100°C e cristais nanométricos podem ser 

obtidos. A cristalinidade e a razão Ca/P dependem diretamente das condições de 

preparo e na maioria dos casos essa última apresenta-se menor do que a da HAp 

estequiométrica, que é de 1,67 (5). 

O método de precipitação por via úmida ocorre por meio de uma reação entre 

sais que contenham o grupo fosfato e o íon cálcio ou então por meio de uma reação 

ácido-base. A reação ácido-base consiste basicamente na adição gota a gota de 

ácido fosfórico, H3PO4, na suspensão de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, em agitação, 

conforme a reação (A): 

10 Ca(OH)2 (aq) + 6 H3(PO4)2 (aq) → Ca10(PO4)6(OH)2 (s) + 18 H2O (l)  (A) 

O presente trabalho teve como finalidade investigar o potencial e a limitação 

tecnológica do aproveitamento da cascas de ovos de avestruz (COA) para síntese 

de HAp 

. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
As COA utilizadas nesse trabalho foram cedidas pela Fazenda Santa 

Esmeralda Struthio, localizada na cidade de Aracruz, no Estado do Espírito Santo. 

Para a caracterização inicial, as cascas de ovos in natura, foram fragmentadas 

manualmente, moídas em moinho almofariz pistilo (Marconi, MA590) e o pó 

submetido a análises de difração de raios X (DRX) (Shimadzu, 6000), análise 

térmica diferencial (ATD) e termogravimétrica (TG) (TA Instruments, SDTQ600). 

Depois de fragmentadas e moídas, as COA foram calcinadas a 800°C durante 

3 horas (EDG Equipamentos, FI-PQ) e analisadas por DRX para confirmar a 

conversão do carbonato presente na casca em óxido. Esse óxido foi transformado 

em Ca(OH)2 através da solubilização em água destilada e a suspensão resultante 

submetida à reação de precipitação por via úmida (pH=10, 40°C, agitação constante) 

com H3PO4 comercial para síntese de HAp. 

O precipitado ficou submetido a agitação e aquecimento por 24 horas para 

envelhecimento e ao término deste período foi filtrado, seco em estufa e calcinado a 

800°C por 3 horas. 

A caracterização foi feita por DRX, Infravermelho (IV) (Thermo-Nicolet, Magna 

560), Espectrometria de Emissão Atômica com fonte de plasma induzido (ICP OES) 

(Thermo iCAP 6300 Duo), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) (Leica 

Cambridge, Stereoscan 440), Análise de Superfície Específica pelo método 

Brunauer, Emmett e Teller (B.E.T.) (Micromeritics, Gemini III 2375), Análise de 

Distribuição de Tamanho de Partícula (Mastersizer 2000). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Amostras representativas de COA in natura foram moídas e através da análise 

de DRX constatou-se que a substância majoritária da casca trata-se de calcita, um 

polimorfo do CaCO3 (ICDD, 86-2334).  

Após a realizacão de uma análise térmica, elaborou-se um ciclo de queima 

(800° por 3 horas) e a casca foi calcinada. A análise de DRX da COA após a 

calcinação confirma a conversão total do carbonato em óxido de cálcio (ICDD, 37-

1497), já que não foram detectados picos referentes ao CaCO3. O CaO resultante da 

calcinação foi dissolvido em água para obtenção do Ca(OH)2. 
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A caracterização por DRX do pó resultante da reação de precipitação (não 

calcinado) comprova a formação da HAp e não apresenta picos referentes a outras 

fases, Figura 1. 

 
Figura 1 – Difratograma de raios X do produto obtido na reação de precipitação. 

 

Após a calcinação verificou-se algumas modificações: o aumento da 

cristalinidade da HAp, como pode-se observar na Figura 2, onde os picos 

característicos ficaram mais finos e alongados; e o aparecimento de uma segunda 

fase, identificada como β-TCP (ICDD, 9-169). 
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Figura 2 - Difratograma de raios X do produto calcinado. 
 

O aparecimento da fase β-TCP indica que apesar dos esforços com controle de 

pH, aquecimento, estequiometria dos reagentes e taxa de adição de ácido para 

obtenção da HAp estequiométrica, na prática foi obtida a HAp deficiente em cálcio 

(d-HAp). Geralmente um precipitado ligeiramente não estequiométrico pode ser 

obtido mesmo em condições estequiométricas ideais (6). 

 A explicação do surgimento do β-TCP é baseada na instabilidade da HAp 

deficiente em cálcio (d-HAp) em temperaturas acima de 700°C. Conforme descrito 

na literatura (7),(8),(9), a d-HAp (razão Ca/P entre 1,5 e 1,67), quando calcinada à 

temperatura acima de 700°C, favorece a formação de misturas bifásicas de HAp e β-

TCP. De acordo com Mortier e colaboradores (7) as transformações de fase da d-

HAp (Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x 0<x<1) ocorrem em diferentes temperaturas: 
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Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x.nH2O      (B) 

<250°C     ↓     (I) 

Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x.(H2O)x + (n-x)H2O    (C) 

250-700°C      ↓     (II) 

Ca10-x(P2O7)x(PO4)6-2x(OH)x + x H2O      (D) 

700-800°C      ↓     (III) 

 (1-x) Ca10(PO4)6(OH)2 + 3x Ca3(PO4)2 + x H2O    (E) 

 

Deve-se ressaltar que a HAp está presente como produto majoritário. Foi feita 

uma análise quantitativa das fases a partir do difratograma utilizando-se o método de 

Rietveld. Verificou-se que 79,1% em massa da amostra correspondia  a HAp e 

somente 20,9% ao β-TCP.  

A partir da dedução de que a HAp precipitada era deficiente em cálcio, 

realizou-se uma análise química para quantificar o teor de íons Ca e P. A análise 

feita pela técnica de ICP OES resultou numa razão Ca/P igual a 1,60 para a 

Hidroxiapatita precipitada, o que é consistente com a literatura, que cita que a HAp 

obtida pelo método da precipitação geralmente possui razão Ca/P entre 1,5 e 1,67, 

ou seja, é deficiente em cálcio. 

 Visando a aplicação como biomaterial, a obtenção de uma mistura de HAp e 

β-TCP não prejudica a qualidade do mesmo, ao contrário, as características 

diferenciadas dos dois fosfatos formam um material bifásico, o BCP, que apresenta 

as melhores propriedades dos dois componentes.  

Comparando os espectros da amostra calcinada e não calcinada, Figura 3, 

observamos em ambos as bandas características da HAp. O grupo fosfato (PO4
3-) é 

responsável pelas bandas nas regiões de 1033-1038 e 1089-1094 cm-1; uma banda 

de intensidade média por volta de 962 cm-1 a; bandas localizadas nas regiões de 

565-567 e 601-603 cm-1; e a banda fraca na região de 472-474 cm-1.  
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Figura 3 – Espectro de infravermelho da amostra calcinada (a) e não calcinada (b). 

 

Bandas em 1650 e 3410 cm-1 evidenciam a presença de água incorporadas na 

estrutura da HAp. As bandas em 877, 1411-1421 e 1453-1467 cm-1 foram atribuídas 

ao íon CO3
2-. A presença desse grupo justifica-se pela reação conduzida em 

atmosfera aberta, o que proporciona a substituição do dióxido de carbono (presente 

na atmosfera) na estrutura do cristal (sítios de hidroxilas ou fosfatos). O espectro de 

infravermelho é bastante sensível para estas substituições. Observa-se que a 

intensidade das bandas do carbonato varia depois da calcinação da d-HAp, pois 

com o aquecimento, o CO2 volatiliza-se. 

Sabendo que as apatitas biológicas são normalmente carbonatadas e 

ligeiramente deficientes em cálcio (10), a presença desse grupo não prejudica de 

forma alguma o uso da HAp como biomaterial. 

As bandas discutidas até aqui estão presentes em ambos os espectros. 

Após tratamento térmico a 800°C, a transformação da d-HAp em HAp e β-TCP 

ficou evidente. O espectro de infravermelho passou a apresentar bandas 

características de ambos os compostos, como as bandas características do grupo 
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OH- nas regiões de 3571-3576 e 630-633 cm-1 e a banda característica do β-TCP 

em 944 cm-1. 

Com o aparecimento da banda do OH- em 630 cm-1, fica evidente a marca 

registrada da HAp estequiométrica: um triplete bem definido de que se relaciona 

com as ligações PO4
3- em 601 e 570 cm-1 e a ligação –OH do grupo apatita em 630 

cm-1.  

As imagens obtidas por MEV da amostra de HAp estão apresentadas na Figura 

4. Estas micrografias com diferentes aumentos mostram a morfologia de um 

aglomerado de grãos de formato irregular e granulometria de tamanho micrométrico. 

 
Figura 4 - Micrografias do pó (a) e (c) precipitado e (b) e (d) calcinado. 

 

Para precisar o tamanho das partículas observadas na microscopia eletrônica 

de varredura, foi realizada a análise de granulometria a laser. A distribuição de 

tamanho das partículas na amostra está apresentada na Figura 5. 

(c) 

20µm 20µm 

100µm 100µm 

(a) (b) 

(d) 
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Figura 5 - Histograma da distribuição de tamanho de partículas da mistura bifásica obtida 
após a calcinação da Hidroxiapatita precipitada. 

 

Verificou-se que a mistura obtida após calcinação da Hidroxiapatita apresenta 

partículas de tamanhos entre 0,1 e 100 µm. 

O resultado da análise de ASE foi de 11,70 m²/g para a amostra calcinada. Um 

valor considerável de ASE é uma característica desejável para aplicações como 

biomaterial, pois a HAp é bioativa, isso é, serve de substrato para o crescimento do 

tecido ósseo e depois do tecido formado, é absorvida pelo organismo. Para os 

materiais bioativos, quanto maior a área de contato do material com o meio 

biológico, mais fácil é o crescimento do tecido ósseo utilizando o biomaterial como 

suporte. 

 

CONCLUSÃO 
A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que é possível obter 

sinteticamente a HAp utilizando a casca de ovo de avestruz como fonte de cálcio. 

Mesmo que o produto final tenha sido uma mistura de HAp e β-TCP, devido às suas 

características distintas, a mistura bifásica tem grande aplicação como biomaterial. 

Neste procedimento não são produzidos novos resíduos. Desta forma, através 

de procedimentos simples, é possível transformar rejeitos agroindustriais em 

produtos de interesse e evitar a poluição do meio ambiente. Além do baixo custo, o 
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aproveitamento do cálcio das cascas de ovo de avestruz proporciona a reciclagem e 

agregação de valor a um rejeito agroindustrial normalmente desprezado. 
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OSTRICH EGGSHELL AS AN ALTERNATIVE RAW MATERIAL FOR 
HYDROXYAPATITE SYNTHESIS  

ABSTRACT 

The goal of this study was to investigate the use of ostrich eggshell for 

hydroxyapatite synthesis, a biomaterial of great medical importance due to its high 

biocompatibility. The eggshell was used as calcium ions source due its great 

containing of CaCO3. For its utilization, the eggshell was calcined and the obtained 

oxide (CaO) was transformed into Ca(OH)2. Hydroxyapatite synthesis consisted in a 

wet precipitation reaction between Ca(OH)2 and commercial H3PO4. The X ray 

Diffraction analysis has shown that the precipitated Hydroxyapatite calcined at 800°C 

resulted in a bifasic powder of Hydroxiapatite and β-Tricalcium Phosphate, which 

proves that this precipitated Hydroxyapatite was deficient in calcium. The Infrared 

Spectroscopy, showed the presence of CO3
2- ions, result of carrying out the reaction 

in open atmosphere. By Scanning Electron Microscopy nanometric particules 

arranged in agglomerates were observed and Specific Surface Area measurement 

resulted in 11,70 m²/g. Following this procedure, the ostrich eggshell gets a 

technological profitable reuse also environmentally friendly, being transformed in a 

new product of high aggregate value. 

 

Key-words: Hydroxyapatite, Biomaterials, Ostrich Eggshell, Recycling. 
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