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 No ensino da química é importante que o alumno adquira unha cultura científica 
que lle permita valorar os avances e os problemas do noso mundo e, para acadar isto, as 
prácticas de laboratorio son un bo recurso para o profesor e algo interesante e motivador 
para o alumno. 
 

Os obxectivos das prácticas en química son o interese didáctico e o rigor 
científico. Dende o punto de vista didáctico preténdese que o alumno adquira a destreza 
mínima para poder traballar no laboratorio e aprenda a  facer investigación. A búsqueda 
do rigor científico levaranos a que o alumno sexa capaz de realizar cálculos 
cuantitativos e, baixo a titela do profesor, aprenda a interpretar resultados. 
 
 Imos propoñer neste Congreso de ENCIGA a realización dunha práctica moi 
sinxela e que serve para dar a coñecer ó alumno a técnica denominada volumetría ácido-
base, que permite calcular a concentración dun ácido ou dunha base en disolución a 
partir doutra disolución de base ou ácido de concentración coñecida. 
 
 Trátase de determinar a concentración de carbonato cálcico en cunchas de 
bivalvos,  comparando os valores en distintos tipos de cunchas e  ver a súa aplicación 
como fonte de calcio. 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 O calcio xoga un papel fundamental na maioría dos sistemas biolóxicos; está 
implicado en metabolismos tan importantes coma no control da liberación de osíxeno na 
fotosíntese, de hidroxenasas na fosforilación oxidativa ou de multitude de catálises de 
enzimas. Figura coma constituínte básico das paredes celulares e outras membranas, xa 
que a maioría dos sales biominerais (carbonatos, fosfatos, oxalatos, etc.) preséntanse 
coma combinacións cálcicas. 
 O calcio tamén regula outros procesos dos animais superiores, coma a división 
celular, algunhas actividades hormonais ou a contracción muscular a través da 
exocitose. Daí a importancia do aporte deste elemento tanto ós abonos para as plantas 
coma ós piensos para a alimentación dos animais. O carbonato cálcico, caliza, restos 
triturados das cunchas de bivalvos, etc., se empregan como aportadores de calcio nos 
piensos compostos, como reguladores da acidez dos solos, como constiuíntes principais 
das pastas dentríficas……etc.  
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Por outra banda os residuos das plantas conserveiras plantexan grandes e graves 
problemas medioambientais, de aí que o reciclado das cunchas de mexilón é un dos 
aspectos en estudio, mais actuais na nosa comunidade. 
      
 

CARBONATO CÁLCICO 

 

Propiedades 

Estado natural 

Tamén coñecido como caliza. Atópase comunmente na natureza como algún dos seguintes 
minerais: Calcita, Aragonito, Tiza,  Mármol 

Generales 

Nome Carbonato cálcico, carbonato de calcio 

Fórmula química CaCO3 

Aspecto Po branco inodoro. 
Físicas  

Peso atómico 100,1 uma 

Punto de fusión Se licua a alta presión a 1612 K(1339 ºC) 

Punto de ebullición Descomponse a 1172 K(879 ºC 

Densidade 2,7×103 kg/m3 

Estructura cristalina Calcita ou aragonito  

Solubilidas 0,0013g por cada 100g de auga 

Termoquímicas  

�fHo
liquido -1154 kJ/mol 

�fHo
solido -1207 kJ/mol  

So
solido 93 J/mol K  

Riscos  

Inxestión En cantidade excesiva pode causar irritación gástrica leve. A súa 
inxestión crónica pode causar hipercalcemia, alcalosis e dano renal. 

Inhalación En grao excesivo pode causar irritación respiratoria leve. 

Contacto coa pel Leve risco, pode causar irritación. 

Contacto cos ollos Leve risco, pode causar irritación. 

Máis información Hazardous Chemical Database 

En condicións normais de presión e temperatura salvo que se indique o 
contrario. Recorde que os productos químicos han de manexarse coas debidas 

precaucións e seguindo as indicacións da ficha de seguridaede e o etiquetado do 
producto. 
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     Calcita 
Sistema: Trigonal. Hábito: cristais 
extremadamente variados en apariencia; 
escalenoedros e romboedros máis 
comunmente, a veces masivo, fibroso, 
granular, estalactítico. Cor: branco cando é 
puro; ofrece varias tonalidades de gris, 
amarelo, marrón, vermello, verde, azul e negro 
cando hai impurezas presentes. Raia: branca a 
gris. Brilo: vítreo a perlado, tamén craso. 
Diafanidade: transparente a translúcido. 

Ofrece fluorescencia e fosforescencia baixo luz ultravioleta reflexando as cores verde, 
amarela, azues e vermella. Exfoliación: perfecta segundo as tres direccións do 
romboedro. 
 

       Aragonito 

Química: Mesma composición teórica cá da 
calcita. É un polimorfo do CaCO3 inestable en 
condicions ambientais. Conten sustitucións 
isomorfas de Ba, Sr, Pb e Zn. Soluble en ácido 
clorhídrico.  

Forma de presentarse: En cristais 
romboédricos sinxelos o con macla múltiple 
dando un aspecto de prisma hexagonal.  

 
CLASES E USOS 

 
 Consideraremos só a acepción industrial do termo, é dicir o resultado da 
micronización de calizas moi puras (> 98% CaCO3), normalmente cretas, calizas, 
mármores, veas de calcita ou travertino, empregado fundamentalmente como cargas en 
diferentes industrias.  
Para os principais usos deste producto é requerido un elevado grao de pureza e isto fai 
que moitas das rochas empregadas na súa producción teñn orixe bioxénico. Son de 
inferior pureza as calizas utilizadas como áridos, as empregadas pola industria 
cementeira, as empregadas na metalurxia ou as utilizadas para a elaboración do cal. 
 

EMPREGO INDUSTRIAL 
 

As industrias que utilizan o carbonato cálcico son:  

• alimentación animal,  
• vidrio, papel e cartón, 
• plásticos e cauchos,  
• fertilizantes e horticultura,  
• recubrimentos superficiais, cargas en asfaltos,  
• química, alimentación, farmacéutica, adhesivos, masillas, etc. 

 
Os principais productos comerciis son:  
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• carbonato cálcico natural molturado (GCC: ground calcium carbonate)  
• carbonato cálcico precipitado (PCC: precipitated calcium carbonate).  

 
 O GCC emprégase fundamentalmente en plásticos endurecidos, xa que permite 
unha maior velocidad de extrusión dos PVC, mellores propiedades mecánicas e un 
menor desgaste. No mundo consómense o redor de 20 Mt ó ano de GCC na industria 
dos plásticos. En Europa, o haber abondosos acemientos de calizas e calcita de 
excelente calidade, o carbonato cálcico natural compite con ventaxa co PPC. O 
consumo de carbonato cálcico para papel é de 1,7 Mt ó ano. 
 O PCC, nembargantes, ten unha extraordinaria importancia na industria dos 
tratamentos superficiais (estucado o coating), aínda que debido ó seu custo (2 a 4 veces 
o do GCC), como carga en plásticos consómense só unhas 300 000 t anuais. O PCC 
incorporouse á industria do papel en Norteamérica nos anos 80, ó introducirse os 
procesos de fabricación en medio neutro ou alcalino en sustitución do medio ácido, 
onde o emprego de caolín para a carga e o estucado era imprescindíbel. Moitas 
papeleiras norteamericanas teñen fábricas anexas que aproveitar o CO2 xerado durante a 
preparación da pulpa para producir PCC. O consumo deste en Estados Unidos é 
actualmente de 500 000 t/ano. 

 
PRODUCCIÓN MINEIRA 

 
 Os principais productores de carbonato cálcico de España son CLARIANACAL, 

S.A. e S.A. Reverté. 

 SA Reverté, é a empresa señera do país, xa que foi fundada no 1958. A súa 
oficina comercial está ubicada en Barcelona capital, pero o centro de producción está en 
Castellet i La Gornal (Barcelona), onde produce carbonato de calcio micronizado, por 
vía húmoda, a partir de creta, mármore e calcita. Posúe unha canteira de creta do 
Mioceno (canteira Clariana Blanc), perto da fábrica, con reservas para uns 30 anos. A 
fábrica, de 500 kt/a de capacidade, ten as maís modernas técnicas de ultra-micronizado, 
con hasta o 95% de partículas <2 µm, e de tratamento hidrófobo das partículas, 
algunhas delas desenroladas pola propia empresa. A empresa dispón dunha planta de 
coxeneración eléctrica de 13,5 MW, que aproveita os gases de combustión dos motores 
e turbinas que xeran enerxía eléctrica para alimenta-la fábrica e para secalo producto. 
 Os productos comercialízanse en po (ensacados ou en cisternas) ou en forma de 
suspensión (slurry), através das súas oficinas comerciais en España e Alemaña 
(Reverté GmbH, filial o 100% da empresa española). Para alimentación animal e 
revoco de fachadas, a empresa fabrica productos de 1 mm; para pinturas, plásticos e 
papel desenrola unha enorme gama de productos, entre os que destacan: 100µm a 
granel, slurries < 2µm, micronizados 3-5 µm (máx 15µm), ultramicronizados a 1,5µm 
(máx 7µm) e a 0,6µm(máx 4µm), tratado éste con ácidos graxos 
 Destínanse a pinturas (27%), plásticos (22%), papel (36%) e outros usos. O 27% 
da producción expórtase, entre outros países a Australia, onde compite con ventaxa cos 
productores locais debido á extraordinaria calidade dos seus productos. A empresa está 
nestes momentos na fase de montaxe dunha nova planta en Albox (Almería), que terá 
unha capidade de 300 kt/a para a manipulación e tratamento do marmore de Macael, 
tanto dos estériles das explotacións como da súa propia producción. Este material de 
extraordinaria brancura utilizarase para aumentar o grao da mesma nos productos finais. 
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 A sociedade Mineral Loads, S.A. explota en Bellvey (Tarragona) a mesma 
formación de creta. A fábrica, situada en Arboç (Tarragona), ten unha capacidade de 
producción de micronizados cercana ás 80 199kt/año.  
 Outro productor da misma zona é Blancs Minerals Pere Vidal, S.A. (El 
Vendrell) que produce entre 70 e 80 kt/año de carbonato cálcico para a alimentación 
animal.  
 A multinacional OMYA, primeiro productor europeo de carbonato cálcico, ten en 
España unha filial denominada CLARIANACAL. Dispón dunha fábrica en Clariana, perto 
de Arboç (canteira María Teresa), que produce 300 kt/a de carbonato cálcico 
micronizado e slurries, e outra en Belchite (Zaragoza), onde explota unha canteira de 
caliza xurásica (canteira La Blanca), tratando ol mineral nunhas modernas instalacións 
anexas, que producen unhas 200 kt/a. O seu carbonato cálcico chégase a micronizar a 
tamaños inferiores a 1µm, cunha pureza do 99%. No 1995 adquiriu outra fábrica en 
Purchena (Almería) que produce actualmente ó redor de 30 kt/a. A producción destinase 
a vidro (30%), pinturas, papel, plásticos, caucho e alimentación animal. 
 En Burgos, a empresa TAMISA Carbonatos explota un acimento de creta no 
municipio Los Ausines. A producción estímase nunhas 60 kt/a, que se destinan á 
industria do vidro. 
 Na zona de Gilena e Pedrera (Sevilla), hai unha serie de pequenos productores 
de carbonato cálcico micronizado (chamados ticeros localmente), que producen en total 
pouco menos de 150 kt/a, destinándose a alimentación animal, papel, vidro e pinturas. 
SOLVAY está a explotar no Monte Dobra (San Felices de Buelna, Cantabria) caliza para a 
fabricación de carbonato sódico na súa planta de Torrelavega. Ademáis, SOLVAY é a 
única empresa española productora de PCC, aínda que a súa producción é escasa. 
 
 

PERSPECTIVAS E DESENROLO TECNOLÓXICO.  
 
 É previsible un aumento da producción de GCC en Europa, xa que a tendencia 
actual dunha industria papeleira, medra entre un 3 e un 4% anualmente no mundo, é 
cara a reducción do contido en fibra da pulpa (debido fundamentalmente ós problemas 
medioambientais que xera a tala de bosques e a preocupación xeneralizada polo medio 
ambiente) e o aumento da carga mineral. Dado que o PCC plantexa problemas técnicos 
para conquerir un aumento de carga frente ó GCC e o seu precio é bastante máis 
elevado (600 €/t), en especial s e se considera que a norma europea de residuo trala 
calcinación está nuns 20 a 25% de cinza, o que implica a necesidade dun maior contido 
de carga mineral.  
 Ademáis, actualmente desenroláronse GCC tratados que melloran sensiblemente 
a calidade do papel e súas propiedades, polo que se espera un importante aumento do 
consumo deste tipo de carbonato cálcico na industria papeleira. 
 Os avances na producción de novos productos de GCC seguen dúas tendencias 
claras: por unha parte, estase avanzando rapidamente nas técnicas de molienda e 
separación granulométrica, tanto pola vía húmida como pola vía seca, para atender as 
demandas da industria consumidora, que esixe productos cada vez máis finos e con 
menor dispersión de tamaños de grao; os ultramicronizados prodúcense, case sin 
excepción, por vía húmida. En España, é quizáis S.A. Reverté quen máis avanzou 
neste campo, producindo suspensións ultramicronizadas de 1,5µm (máximo de 7 µm) e 
ata 0.6µm (máximo 4 µm). Os productos secanse nunh planta de coxeración, obtendo po 
cás mesmas características granulométricas. 
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 Oura rama de investigación é o tratamento superficial das partículas con 
estearatos, silanos, titanatos e outras sustancias, para fabricar productos con baixa 
demanda catiónica para papel, e productos hidrófobos, para plásticos. SA Reverté é 
tamén pioneira neste tipo de desenrolos. 
 No sector das pinturas, nótase un incremento no uso de pinturas a auga, que 
utilizan GCC, polo seu menor impacto ambiental e baixo custo.  
 Na Europa, polo tanto, prevese un forte crecemento do consumo a curto e meio 
prazo, debido ó menor precio do GCC respecto doutras cargas e á abundancia da 
materia prima en case tódolos países. 
 
 
 

O MEXILÓN GALEGO 
 

Os pelecípodos ou lamelibranquios, tamén chamados bivalvos (que posúen dúas 
valvas), son as comúns ameixas, ostras o mexilóns. Constitúen unha clase de moluscos 
marinos (hai algúns de auga doce), de simetría bilateral, con dúas láminas branquiais, e 
acéfalos (sen cabeza). 

 

 

O mexilón galego. (Mytilus galloprovincialis) é un molusco bivalvo que vive en estado 
silvestre formando comunidades máis ou menos numerosas na  zona de mareas ou por 
debaixo desta, pero sempre en sitios de pouca profundidade. O mexilón presenta a súa 
cuncha formada por dúas valvas iguais de forma triangular, puntiaguda nun extremo e 
redondeada noutro. A superficie da cuncha é lisa, marcándose únicamente as liñas de 
crecemento; a súa cor é negro azulado con algúns tonos pardos cara o vértice; na súa 
parte interna é nacarada e de cor violáceo.  
Atópase suxeito ás rochas ás que se fixa por medio do biso. Este sistema de fixación 
aprovéitase polos miticultores galegos para fixalo ás cordas que penden das bateas, e 
conseguir un mexilón da máxima calidade, cun elevado rendimento en vianda e libre de 
areas e lamas, o MEXILÓN DE GALICIA. 
 
O mexilón é un animal de sexos separados. O macho, cando está maduro, verte os 
espermatozoides a auga, tendo lugar a fecundación dos óvulos maduros no interior das 
femias. As larvas producidas, unhas 800.000 por femia, fan vida peláxica durante uns 
días mentras completan o seu su desenrolo, para posteriormente fixarse a un substrato 
mediante os filamentos do biso. 
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      O Mexilón de Galicia ten unha característica forma de sacha, puntiaguda e gorda no  
extremo anterior ou umbo, e longa mui afiada no posterior. A súa cuncha está formada 
por dúas valvas iguais de carbonato cálcico, cubertas externamente por unha capa de cor 
negro azulado, onde se poden observar unhas liñas concéntricas denominadas estrías de 
crecemento. A articulación dunha valva coa outra realízase por medio dun sistema 
bisagra denominado charnela. 
 
 O Mexilón de Galicia polo que se refire ó seu aspecto interno, o manto, ten 
normalmente unha cor crema alaranxada moi distinto o blanquecino das restantes zonas 
de producción. Aliméntase por filtración, aproveitando o fitoplancton que se atopa na 
auga do mar. A súa capacidade de filtración é excepcional, chegando a filtrar ata 8 litros 
de auga á hora. 
 
 

  VALOR NUTRITIVO 
 
      Como alimento, o  Mexilón de Galicia é unha fonte proteica de excelente calidade, 
con valor nutritivo similar ó da pescada, ó da langosta e ó da maioría dos animais 
marinos comestibles. 
      O Mexilón de Galicia é un alimento equilibrado, sano e dietético. Rico en proteínas, 
vitaminas e sales minerais. O Mexilón de Galicia é un alimento completo e ideal para 
todo tipo de dietas, apto para rexímenes baixos en calorías, cunha aportación idónea 
para os xoves e en xeral para todas aquelas personas que desexan una vida sana. 
Ademáis o seu baixo nivel de colesterol facilita la coordenación ósea e muscular. 
 
            VALOR NUTRITIVO DO MEXILÓN DE GALICIA (por 100 gramos de 
vianda) 
 
             Proteínas 10,4 g  
            Lípidos 1,9 g 
            Hidratos de carbono 1,9 g  
            Auga 85,4 g  
            Iodo 0,035 g.  
            Calcio 80,0 mg  
            Ferro 4,5 mg  
            Magnesio 23,0 mg  
            Vitamina B1 (Tiamina) 0,1 mg  
            Vitamina B2 (Riboflavina) 0,14 mg  
            OTRAS SUSTANCIAS EN CANTIDADES INFERIORES 
            Vitaminas A, C e D  
            Calorías 62  
 
      Unha ducia de mexilóns de Galicia equivalen a 150 g de carne, e 100 g de mexilóns 

proporcionan un cuarto das proteínas que necesita un 
adulto. 
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O ciclo reproductor do mexilón é moi  amplo, xa que dura sete meses; son organismos 
unisexuais, é dicir, existen individuos machos e individuos femias. O número de oviños 
é  moi elevado e cada femia deposita entre 600 e un millón deles; a súa temporada de 
incubación é variable, dependendo da temperatura, acórtase coas altas, e, pola contra,  
alóngase coas temperaturas baixas, sen embargo, en promedio dura dunha a dúas 
semanas, ó cabo das cales nace unha larva que nada durante 20 días e empeza a 
segregar a cuncha transparente e rudimentaria; nese momento  fíxase sobre as rochas ou 
en calquera outro obxeto que atope sumerxido; a fixación realízaa mediante uns 
filamentos adhesivos chamados “bisos ou barbas”, formados por proteínas e segregados 
por unha glándula especial.  

Estes bisos, pola súa cor dorada brilante, foron considerados na Edade Media como 
fibras de ouro puro e eran empregados polos nobres e aristócratas europeos en 
implementos de luxo. Na actualidade  utilízanse en lugar de fibras textiles para fabricar 
prendas de vestir como luvas e bufandas. 
 
 
 
 

RECICLAXE 
 
 

PLANTA DE TRATAMENTO DE CUNCHA DE MEXILÓN  

 

Aleco (Alonso Ecologia) en Boiro (polígono da Espiñeira) é un proxecto do 
sector mexiloeiro de Galicia, no que están representadas 43 empresas, entre as que se 
atopan productores, depuradores, cocedeiros e conserveiros. Conta ademáis co apoio da 
Xunta de Galicia, a través das consellerías de Pesca e Medio Ambiente. 

No ano 2002 inaugurouse a planta de reciclado cunha capacidade para tratar 
80.000 t/ano, é suficiente para xestionar tódolos residuos deste tipo xerados en Galicia.  

 O proceso productivo de Aleco permite reducir a cuncha de mexilón ata obter unhas 
partículas de 63 micras.  

O 96% do producto que se obten é carbonato cálcico, e trátase de incrementar esta 
porcentaxe e aproximalo máis o 100%.  

O proceso para conseguir este producto consta de tres etapas: lavado da cuncha con 
auga doce, tratamento térmico a 600 graos de temperatura para eliminar toda a materia 
orgánica e posterior enfriamento, e diversas moendas para adaptar o carbonato ás 
necesidades do mercado. 

 Aleco xa pechou un contrato cunha empresa para venderlle  a súa producción durante 
os próximos tres anos. O carbonato cálcico que saia da planta boirense emplearase para 
materiais de construcción de estradas, compoñente na alimentación de aves, producción 
de fertilizantes, obtención de insecticidas e tratamento de augas; así como para 
industrias metalúrxica, cementeira, do vidro e do plástico. Nuna segunda fase, a 
dirección de Aleco confía en introducir  o seu producto na industria farmacéutica. 
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UN BIVALBO COMO DENTÍFRICO, RECTIFICADOR DA ACIDEZ DO SOLO 

E ADITIVO EN PIENSOS 
 
 

A tecnoloxía avanza considerablemente  e estase a probar o uso das cunchas de 
mexilón, para producir carbonato cálcico de alta pureza susceptible de empregarse na 
fabricación de dentífrico. Non é o único uso en perspectiva: as cunchas do bivalbo 
poden axudar a alimentar polos ou a acabar co problema da acidez dos solos agrícolas 
galegos. Desta forma, o problema de almacenamento de residuos pasará a convertirse 
en preciada materia prima.  
 
 

TABOLEIROS DE CUNCHA DE MEXILÓN 
 
 

No campo de preparación e estudio de novos materiais para a construcción os 
residuos industriais revélanse como boas materias primas para a fabricación de aillantes, 
combinando dúas ventaxas: unhas boas propiedades de aillamento térmico-acústico e 
aproveitamento de recursos abondosos. O Instituto de Cerámica de Galicia, que leva 
anos colaborando co  sector da construcción neste campo, deseñou novos illantes a 
partires de residuos da industria do sílice (os taboleiros de fume de sílice) e das 
conserveiras (taboleiros de cuncha de mexilón).  
 
 
 
 
 
 Nesta práctica imos determinar o carbonato cálcico presente en restos 
triturados de cunchas de bivalvos. 
 
 

PROCEDEMENTO EXPERIMENTAL 
 
 
 As cunchas ben limpas e secas, trituranse o máximo posible. 
 
 Pesar 1 gramo de mostra previamente desecado a 100-110 ºC ata peso constante. 
 
 Disolvelo nun vaso de precipitados con 25 mL de HCl 1 N. 
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 Quentar, pero sen ferver, co fin de expulsar o CO2, tendo o vaso cuberto cun 
vidro de reloxio. 
 
 Deixar arrefriar e valorar o exceso de ácido con NaOH 1N, engadindo unhas 
pingas de indicador. 
 

Calcular a cantidade de carbonato e de calcio presente nas mostras 
 

Comparar as diferentes concentracións atopadas  
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MATERIAL NECESARIO 
 
 

Vasos de precipitados (100 mL) 
Vidros de reloxio 

Matraces erlenmeyers (250 mL) 
Buretas 

Pipetas (25 mL) 
 
 
 

Reactivos 
 
 

Ácido clorhídrico (1N) 
Hidróxido sódico (1 N) 

Disolución de fenolftaleína 
 
 
 
 
 

Local : Laboratorio de Química 
 
 
 
 

 


