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Introdução 

A maioria dos resíduos industriais é descartada no 

ambiente, trazendo enormes problemas ambientais. 

Muitos desses resíduos poderiam ter destino mais 

nobre. Um deles é a casca do ovo.  Cerca de 6 mi-

lhões de toneladas de casca de ovo são produzidas 

por ano em todo o mundo.  Ela é composta por 94% 

de CaCO3, 1% de fosfato de cálcio, 4% de subs-

tâncias orgânicas e 1% de MgCO3
1
. A incorporação 

de argilas em hidrogeis melhora em muito as suas 

propriedades, em especial o intumescimento e as 

características mecânicas. Em nosso laboratório 

constatamos que minerais não argilosos, como a 

dolomita, são também capazes de promover as 

citadas melhorias
2
. Dolomita contém MgCa(CO3)2  e 

também CaCO3. Espera-se, portanto, que a casca 

de ovo, incorporada ao copolímero de acrilamida e 

acrilato de potássio, seja capaz de aumentar o 

intumescimento do hidrogel. Hidrogeis superabsor-

ventes melhoram as propriedades físico-química do 

solo, sendo amplamente utilizados como seu condi-

cionador. Sintetizou-se hidrogéis superabsorventes 

de copolímero de acrilamida-acrilato de potássio 

(Pam Acril) e compósito contendo 20% (m/m) de 

casca de ovo de galinha (CalG20).  

Resultados e Discussão 

Estudos de intumescimento em água destilada 
mostraram uma maior capacidade de absorção de 
água do compósito (Weq = 1276 g de água/g de gel), 
quando comparado ao Pam Acril (Weq = 731 g de 
água/g de gel), registrando  um aumento de 75% na 
absorção de água. Os hidrogeis Pam Acril e 
CaçG20 apresentaram rápida absorção. A 
caracterização estrutural inicial foi feita por FTIR. A 
casca de ovo apresentou bandas em 1420 cm

-1
, 

(asCO), em 879 cm
-1

 ( angular fora do plano CO3) 

e em 714 cm
-1

 ( angular no plano OCO). Essas três 
vibrações são esperadas para o carbonato oriundo 
da calcita

3
. As bandas do espectro do Pam Acril 

comprovam a formação do copolímero pelo apareci-

mento das bandas em 1675 cm
-1
 (C=O de amida), 

proveniente da acrilamida, e em 1568 cm
-1

 (as 
COO

-
) proveniente do acrilato. Não houve mudança 

significativa no espectro do CalG20, o que pode 

indicar a dispersão quase total do mineral, a ser 
confirmado por DRX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Espectros FTIR do Pam Acril (a), CalG20 
(b), casca de ovo (c). 

Figura 1. Cinética de intumescimento dos hidrogéis 
em água. 

Conclusões 

A incorporação do resíduo industrial na matriz 

copolimérica aumentou consideravelmente sua 

capacidade de absorção de água e aponta para 

uma aplicação mais nobre para a casca de ovo. 
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