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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA CASCA DE OVO DE GALINHA E 

UTILIZAÇÃO COMO FONTE PARA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS DE 

CÁLCIO (Ca). 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo promover a caracterização físico-

química da casca de ovo de galinha, utilizando técnicas como Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e Análise Termogravimétrica (TG). Testes 

qualitativos foram utilizados para identificar as espécies presentes nas 

amostras. Foi possível a obtenção de óxido de cálcio (CaO) e de carbonato de 

cálcio (CaCO3) e buscar possíveis aplicações a estes compostos. Os mesmos 

foram testados como recheio de uma coluna cromatográfica que foi utilizada 

para a separação do β-caroteno e de clorofila presentes no espinafre. Foi feito 

um estudo comparativo do desempenho da separação utilizando estas 

substâncias com colunas convencionais recheadas de sílica gel e sulfato de 

cálcio (CaSO4). Como fonte de CaSO4 foi utilizado giz de lousa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na crosta terrestre, são encontrados minérios de origens e formações 

variadas, definidos como uma associação de minerais, diferentes e de variada 

proporção em sua grande maioria, de elevado valor econômico. A principal 

atividade provedora de matérias-primas para a humanidade é a mineração. A 

partir do processamento desses minérios, obtêm-se diferentes produtos, 

utilizados em diversos setores industriais. (Morais et al., 2014). 

Os impactos ambientais causados por este tipo de extração são 

grandes, sendo que, substâncias como CaCO3 já não são encontradas em 

grande quantidade, deixando então este tipo de extração não viável 

economicamente. 

Considerando essa problemática, está pesquisa teve como intuito 

principal a obtenção de compostos de cálcio (Ca) de forma sustentável, a partir 

de resíduos gerados na rede doméstica e industrial, no qual a casca de ovo de 

galinha mostra-se uma boa alternativa de fonte de CaO e CaCO3, podendo 



então ajudar a suprir a demanda com um melhor custo beneficio, já que se 

trata de um material que é simplesmente descartado no meio ambiente.  

 

2. OBJETIVO 

 

O principal objetivo desse estudo é promover a caracterização físico-

química da casca de ovo de galinha e o reaproveitamento deste material 

visando à produção de compostos derivados de Ca como o CaCO3 e CaO. 

Destaca-se a determinação do teor Ca e produção de CaO e CaCO3 da 

mesma, visando algumas aplicações para os materiais obtidos. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da casca de ovo branco 

 

3.1.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Foi utilizado um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) de bancada, 

da marca EOL Neoscope JCM-5000 (Figura 1). Os ensaios foram realizados no 

Instituto de Química da USP. 

Figura 1: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). 

 

3.1.2 Análise termogravimétrica 

 

Os ensaios termogravimétricos foram realizados empregando a 

termobalança modelo TGA-51 da marca Shimadzu (Figura 2). Os ensaios 

foram realizados em atmosfera dinâmica de ar sintético (50 mL min-1), 

utilizando β = 10°C min-1, entre 25 e 900°C, utilizando cadinhos de Pt0 e 15 mg 

de amostra.  



 

Figura 2: Termobalança modelo TGA-51 da Shimadzu. 

 

3.1.3 Identificação e quantificação de Ca2+  

 

Para identificação do Ca2+ foram realizados teste de chama e teste com 

solução de (NH4)2CO3.  

Para os testes quantitativos foram realizadas titulações ácido-base para 

a determinação do Ca2+. Esse teste foi realizado com a amostra triturada e 

dissolvida em uma solução contendo excesso de HCl (0,1 mol L-1). De modo 

que o excesso de HCl foi titulado com solução de NaOH (0,1 mol L-1) 

padronizada. Foi utilizado uma solução alcoólica de fenolftaleína como 

indicador. Os testes quantitativos foram aplicados com a casca de ovo natural e 

também após o processo de calcinação a 800°C, visando verificar a pureza do 

CaO obtido nesse processo.  

 

3.2 Produção de CaO e CaCO3 a partir da casca de ovo de galinha  

 

Para a produção de CaO a amostra foi calcinada em forno mufla à 

temperatura de 800ºC, durante 5 horas. A reação abaixo ilustra o processo: 

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

Foi realizado também um processo de calcinação a 600°C, visando 

promover a decomposição da película orgânica presente na casca de ovo e 

purificação do CaCO3.  

As condições de temperatura utilizadas nesses processos foram 

baseadas em ensaios termogravimétricos, que estão mais detalhados no item 

4.1.2 deste estudo.  

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da casca de ovo 

 

4.1.1 MEV

 

Por meio da Figura 3 (aumento 100 x) é possível identificar as camadas 

presentes na casca de ovo, mostrando que o material apresenta estrutura 

lamelar (Rezende e Rocha, 2013). Na Figura 4 (ampliação de 10 000x), é 

possível identificar os poros existente na casca de ovo, que são responsáveis 

pelas trocas gasosas. 

 

 

Figura 3: Imagem de MEV da casca de 

ovo (branca) de galinha com aumento de 

100 x. 

 

 

Figura 4: Imagem de MEV da casca de 

ovo (branca) de galinha com aumento de 

10 000 x.

4.1.2 Análise termogravimétrica  

 

Visando verificar a calibração do equipamento, foi realizado um ensaio 

nas mesmas condições experimentais utilizando padrão de CaC2O4.H2O 

(Sigma Aldrich). As curvas TG/DTG referentes a este ensaio estão presentes 

na Figura 5.  



 

 

Os dados presentes na Figura 6 mostram que a decomposição térmica 

da casca de ovo de galinha ocorre em três eventos de perda de massa. O 

primeiro evento (Δm1=1,02%) que ocorre entre 25 e 100 °C é atribuído à perda 

de umidade. A partir de então, é possível notar uma variação mais acentuada, 

onde a matéria orgânica (película) começa a se decompor. Esse evento ocorre 

entre 250 e 600°C, intervalo de temperatura característica da decomposição de 

material orgânico, evidenciando que a película orgânica representa 7,68% da 

massa da casca. E por fim, os picos mais altos nas curvas TG e TGD, são 

identificados a uma temperatura de aproximadamente 800°C representado pela 

curva TG, e com maior exatidão e melhor visualização dessa temperatura a 

curva DTG com Tpico=749°C. Esse evento é atribuído à decomposição térmica 

do CaCO3, decorrente da liberação de CO2 e formação de CaO, conforme 

reação abaixo: 

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

Considerando que a perda de massa decorrente ao terceiro evento 

presente nas curvas TG/DTG é atribuído à eliminação de CO2, é possível 

determinar o teor de CaCO3 na casca de ovo analisada, conforme dados 

abaixo: 

Sendo assim após a Δm se mostrar estável é possível obter uma 

Δm3=39,47%. 

Proporção estequiométrica: 

 100g CaCO3 = 56g CaO + 44g CO2 

                                                       44g ----------- 100% 



                  39,47g ----- X=  89,70% de CaCO3

 

Figura 6: Curva TG/DTG obtidas em 

atmosfera de ar sintético (50mL/min) 

β=10°C/min entre 25°C e 1000°C,utilizando 

15mg de casca de ovo de galinha (branco). 

 

 

Figura 7: Curvas TG/DTG obtidas em 

atmosfera de ar sintético (50 mL/min), β= 

10°C/min.,entre 25°C e 

1000°C,utilizando15mg de casca de ovo de 

galinha (marrom).

O mesmo evento ocorre na decomposição da casca de ovo de cor 

marrom, como é demonstrado na Figura 7. Porém a uma variação de massa 

diferente se comparado casca branca.  

Teor de CaCO3 na casca marrom:          

 100g CaCO3 = 56g CaO + 44g CO2 

                                                       44g -----------100% 

                        41,79 g ----- X= 95% de CaCO3 

 

4.1.3 Determinação e quantificação Ca2+ 

 

Como é possível observar nas figuras a baixo, as chamas referentes as 

cascas de ovo branca e marrom (Figuras 9 e 10) se assemelham ao padrão 

utilizado de Ca(OH)2 (Figura 8), indicando a presença de íons Ca2+ na amostra. 

 

 

Figura 8. Teste de chama 
com padrão Ca(OH)2. 

 

Figura 9. Teste de chama 

casca do ovo branco 

(calcinada). 

 

Figura 10. Teste de 
chama casca do ovo 
marrom (calcinada). 



Por meio do teste com (NH4)2CO3, foi observado um precipitado branco 

de CaCO3, no qual ficou evidente a presença de Ca2+ na amostra, mostrando 

que o experimento realizado confere com o citado na literatura por Vogel 

(1981). 

 

            Figura 11: Precipitado de Carbonato de Cálcio (CaCO3). 

 

Ca2+
(aq) + (NH4)2CO3(aq) = CaCO3(s) + NH4

+
(aq) 

 

Os cálculos realizados para determinar o teor de CaO (casca calcinada) 

e CaCO3 (casca natural) foram efetuados com base na titulação do HCl que 

não reagiu com ambas amostras da casca de ovo marrom e branca. Os 

resultados obtidos podem ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Teor de CaO e CaCO3 presentes nas cascas de ovo calcinada e não calcinada, 
respectivamente. 

 

Teor de CaO casca de 
ovo branca calcinada (%) 

Teor de CaCO3 casca de 
ovo branca (%) 

Teor de CaCO3 casca de 
ovo marrom (%) 

103 ± 3 78,7 ± 4,5 89,5 ± 3,5 

 

O teor de CaO presente na casca de ovo calcinada mostrou que os 

parâmetros utilizados (tempo e temperatura) foram adequados para a 

eliminação do material orgânico presente na casca de ovo e também para a 

total conversão de CaCO3 em CaO, uma vez que os teores de CaO são 

próximos a 100%. 

Utilizando a curva termogravimétrica (Figura 6) foi possível determina a 

quantidade máxima de CaO produzida a partir de 100 g de casca de ovo, 

sendo este igual a 50,2 g para a casca branca e 53,2 g para a casca marrom. 

Entretanto, é provável que a quantidade de CaO obtida por meio da casca 

marrom não tenha 100% de pureza, devido à presença de Fe no material.  

 



4.2 Aplicações 

 

Foram construídas quatro colunas cromatográficas utilizando como fase 

estacionária giz de lousa (CaSO4), sílica  (SiO2), CaO e CaCO3, ambos obtidos 

por meio da casca de ovo de galinha. As colunas constituídas de CaSO4 e SiO2 

foram construídas de modo que se tenha um padrão para comparação com as 

colunas constituindo CaO e CaCO3. 

Ao comparar a fase estacionária constituída por CaO e CaCO3 

substituindo a SiO2 e o CaSO4 que são as substâncias comumente usadas 

para fazer este tipo de extração do β-caroteno e da clorofila, o experimento se 

mostrou eficiente, separando as substâncias de forma desejada e satisfatória, 

como mostram as Figuras 12- 15. 

 

 

Figura 12: Colunas Cromatográficas. 
Extração do β-Caroteno do extrato do 
espinafre. 

 

Figura 13: β- Caroteno extraído do 
espinafre por coluna cromatográfica 
constituída com diferentes tipos de fases 
estacionaria. 

 

 

Figura 14: Colunas cromatográficas. 
Extração da clorofila do extrato do 
espinafre. 

 

Figura 15: Clorofila extraída do extrato do 
espinafre, por coluna cromatográfica 
constituída com diferentes tipos de fases 
estacionária.

Os compostos eluídos na coluna constituída por CaCO3 apresentaram 

menor tempo de retenção quando comparados às demais fases estacionárias, 

ou seja, foi a coluna que fez a extração dos pigmentos de forma mais rápida e 

eficiente, seguida pela coluna constituída por CaSO4, mostrou-se ter um tempo 

de retenção um pouco maior que a anterior no qual se apresenta com uma 

coloração mais intensa, como se pode ver nas Figuras 14 e 15. A coluna 

constituída por CaO teve um tempo de retenção um pouco maior sendo a que 



obteve a coloração dos pigmentos menos intenso. Já a coluna constituída por 

SíO2 demonstrou ser a pior coluna no qual ela teve um tempo de retenção 

muito elevado e pensando em desempenho industrial e acadêmico, levando em 

consideração tempo de análise, este provavelmente não seria utilizado já que 

se perde muito tempo realizando um experimento que pode ser realizado 

usando outros tipos de fases estacionarias com um tempo de retenção melhor 

e de mesma eficiência. 

Portanto, o experimento realizado mostrou que as colunas constituídas 

por derivados da casca de ovo de galinha se mostraram aptas a uma possível 

substituição da sílica como fase estacionária sendo que seus rendimentos se 

mostram mais eficientes que o padrão principal (SiO2). Porém como outro 

parâmetro o CaCO3  foi a que apresentou melhor eficiência dentre as quatro 

colunas sendo assim, em ordem de melhor eficiência de extração segue o 

CaCO3, CaSO4, CaO e por fim a SíO2 que deveria ter apresentado um melhor 

desempenho. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação à quantificação das espécies químicas presentes na casca 

de ovo de galinha, foram encontrados valores interessantes no que diz respeito 

à produção de CaO e CaCO3. Os resultados mostraram que é possível obter 

50,2 e 53,2 g de CaO a partir de 100 g de casca de ovo marrom e branca, 

respectivamente. Já nos testes por titulação ácido-base o teor obtido nas 

amostras foram de 103% ± 3 de CaO proveniente para a casca de ovo de 

galinha calcinada, 78,7 ± 4,5% de CaCO3 para a casca de ovo de cor branca 

natural e 89,5 ± 3,5% de CaCO3 para a casca de ovo marrom natural. 

Deste modo, o estudo apresentado abre a possibilidade para indústrias 

se disporem a usar a casca de ovo de galinha como fonte de CaCO3 e CaO, 

em especial a industria farmacêutica que poderia produzir fármacos para 

pessoas que tem problemas de saúde relacionados à falta de Ca no 

organismo, além da viabilidade econômica ser mais atrativa do que outras 

fontes de Ca. 

Uma outra possibilidade prática é a aplicação destas cascas em hortas 

ou terras destinadas ao cultivo de plantações, visando a correção de pH de 

solos, o que normalmente é feito utilizando calcário.  



Para o meio acadêmico, foi apresentado colunas cromatográficas com 

os derivados da casca obtidos nos testes termogravimétricos, no qual se 

mostrou eficiente separando os pigmentos vegetais de forma desejada, para 

efeito de comparação artigos como os Oliveira, et al., (1998) e Silva, et al., 

(2006) que também apresentam colunas com fases estacionarias alternativas. 

Os objetivos traçados para esta pesquisa foram alcançados. Porém 

outras substâncias podem fazer parte da composição da casca do ovo de 

galinha, como é citada na literatura, que podem vir de alguma forma ajudar a 

indústria. Destaca-se a presença da Protoporfirina IX citado por Nery e 

Fernandez (2014) e traços de Fe em sua composição (casca marrom), no qual 

a ultima pode ser quantificado por espectrometria UV. 
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