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Os resíduos industriais têm provocado grandes problemas ambientais, o que 

decorre principalmente da falta de gerenciamento eficiente. Dentre estes resíduos, pode-

se citar os oriundos da pesca (industrial e artesanal), principalmente os de moluscos 

bivalves (RCMB), cujo acúmulo pode provocar o assoreamento de rios e córregos, além 

da proliferação de insetos. Uma alternativa para reduzir o impacto ocasionado por esse 

tipo de resíduo é buscar a sua utilização como material de construção. Neste sentido, o 

presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a influência do RCMB no 

comportamento de argamassas. O resíduo, após trituração, foi utilizado em substituição 

parcial da areia, nos teores de 5, 10 e15%, em massa. O índice de consistência das 

argamassas foi fixado em 260±5 mm. As propriedades avaliadas no estado fresco foram: 

retenção de água, densidade de massa e teor de ar incorporado; e no estado endurecido: 

resistência à tração na flexão e compressão, absorção por imersão e índice de vazios, 

absorção por capilaridade e retração por secagem. Com base nos resultados pode-se 

concluir que o teor de RCMB não influencia significativamente na retenção de água das 

misturas. A densidade de massa aumentou quanto maior foi o teor de resíduo na 

argamassa, exceto para o teor de 5%. O teor de ar incorporado das mistura com o resíduo 

foi um pouco maior do que na mistura de referência. A utilização de RCMB proporcionou 

aumento nas resistências à tração na flexão e compressão das argamassas produzidas. A 

absorção de água e o índice de vazios, assim como a taxa de absorção por capilaridade, 

foram maiores para as argamassas com resíduo que na argamassa de referência. Os 

resultados de retração por secagem das misturas, aos 200 dias, foram equivalentes. Logo, 

a utilização de até 15% de RCMB em substituição parcial ao agregado natural mostrou-

se viável para aplicação de argamassas de revestimento e assentamento. 

Palavras-chave: argamassa, resíduo, concha de molusco bivalve, propriedades. 

  



x 

 

Abstract of Dissertation presented To PPGECEA/UEFS, as a partial fulfilment of the 

requirements for the degree of Masters of Science (M. Sc.) 

 

 

 

STUDY OF THE USE OF SHELLS OF BIVALVE MOLLUSKS WASTE AS 

FINE AGGREGATES FOR MORTAR PRODUCTION 

Ana Paula Gonçalves Silva 

 

November/2017 

 

Advisor: Profa. Dra. Mônica Batista Leite 

Advisor: Prof. Dr. Washington Almeida Moura 

Departament: Civil and Environment Engineering 

 

Industrial waste has caused major environmental problems, which is due to lack of 

proper management. Among these residues, it can be mentioned those of fishing (industrial 

and artisanal ones), mainly those of shells of bivalve mollusks. These wastes' accumulations 

promote the silting of river-beds and streams, in addition to the proliferation of harmful 

insects. An alternative to reduce the impact caused by this type of waste is to use it as a 

building material. So, the main goal of this study is the evaluation of the influence of the 

grinded shells of bivalve mollusks (GSBM) on the behavior of mortars. The grinded residue 

was used in partial replacement of the natural sand, in the contents of 5, 10 and 15% by mass. 

The mortars consistency index was set at 260 ± 5 mm. The properties evaluated in the fresh 

state were: water retention, mass density and incorporated air content; and in the hardened 

state: flexural tensile strength and compressive strength, water absorption ratio, voids index, 

water absorption by capillarity and drying shrinkage. Based on the results it can be concluded 

that the GSBM does not significantly influence the retention of water of the mixtures. The 

mass density increased the higher the residue content in the mortar, except for the 5% content. 

The incorporated air content of the mixture with the residue was somewhat higher than in the 

reference mortar. The use of GSBM provided an increase in the tensile strengths and 

compressive strength of the produced mortars. The water absorption and the voids index, as 

well as the absorption rate by capillarity, were higher for the mortars with residue than in the 

reference mortar. For all mortars evaluated, the results of drying shrinkage at 200 days were 

equivalent. Therefore, the use of up to 15% of GSBM in partial substitution to the natural 

aggregate proved to be feasible for production of coating and rendering mortars. 

Keywords: mortar, waste, shells of bivalve mollusks, properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos e a redução de recursos naturais, decorrentes do aumento de 

consumo de matéria -prima são impactos ambientais que vêm sendo ocasionados. De 

acordo com Valle (2004), esses impactos são resultantes dos diversos setores da 

economia, dentre os quais se incluem as atividades extrativas.  

A cadeia produtiva da indústria de alimentos, em suas diversas etapas, vem 

contribuindo com quantidades significativas de resíduos. Dentre essas, a indústria 

pesqueira tem uma grande participação na geração de resíduos, tais como: vísceras, 

escamas, carcaças e pele. Segundo Arruda (2004), do total da captura de pescado, cerca 

de 60% é utilizado no mercado de peixe fresco, processado na forma de congelados, 

enlatados ou curados. Todo o restante não é aproveitado, sendo descartados de forma 

inadequada.  

Além das indústrias pesqueiras, outra fonte geradora de resíduo são as comunidades 

de pescadores(as) artesanais, que ao beneficiar o pescado para o consumo próprio e 

comercialização, eliminam os seus resíduos de forma incorreta. Um exemplo é o descarte 

de conchas de moluscos bivalves após ser beneficiado pelas marisqueiras, processo 

conhecido como desconchamento. Os moluscos bivalves são animais de corpo mole, 

comprimidos lateralmente e que possuem uma concha composta por duas valvas, que se 

articulam dorsalmente e envolvem todo o corpo do animal (BIOREDE, 2013). Em sua 

grande maioria, o seu habitat é marinho e estuarino, e alguns desses moluscos são de água 

doce. 

De acordo com Kefalas (2011), há uma ausência de dados precisos referentes à 

quantidade gerada dos resíduos de pescado oriundo da pesca artesanal. Esta afirmação é 

confirmada por Vasconcellos (2012), ao constatar que o Ministério da Pesca e 

Aquicultura, em seu boletim estatístico: Produção Pesqueira e Aquícola (2008 e 2009) 

publicado em 2010, não discriminam os dados de produção da pesca artesanal dentro da 

pesca extrativa. Os dados de produção da pesca artesanal referentes aos anos de 2010 e 

2011, também não estão apresentados nesse boletim publicado em 2013. 

Consequentemente, impossibilita a realização de uma estimativa da quantidade de resíduo  

gerada pela pesca artesanal. 

Alguns autores consideram que as conchas representam 75-90% do peso total do 

molusco (BATISTA; ARAÚJO 2004; TENÓRIO et al., 2014). Dessa forma, com base 

nos dados de produção do Boletim Estatístico da pesca e aquicultura (2010-2011), foi 
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estimada a quantidade de resíduos gerados da produção aquícola de moluscos bivalves, 

sendo equivalente a14,8 mil toneladas de conchas descartadas por ano.  

É possível afirmar que a quantidade de conchas de moluscos bivalves descartadas é 

bem maior do que a estimativa. Isso foi observado em um estudo realizado por Kusterko 

et al. (2005), ao monitorar a geração de resíduo de moluscos bivalves (conchas) oriundos 

da produção aquícola durante um ano, em aproximadamente 80 cultivos e restaurantes de 

Ribeirão da Ilha, no Paraná. Os autores constataram que nos meses de maior produção 

(novembro e março) houve uma geração de 31,5 toneladas de conchas por mês. As 

conchas de moluscos bivalves vêm causando degradação do meio ambiente, quando 

depositadas nas praias, no mar e manguezais. O seu acúmulo no fundo do mar torna as 

baías mais rasas, impedindo a circulação de água, além de causar o assoreamento do mar 

e dos rios (CHIERIGHINI et al., 2011; PETRIELLI, 2008; SANT’ANA, 2007; SILVA, 

2007). Além da proliferação de insetos, os quais são vetores de doenças. 

Segundo Arvanitoyannis e Kassaveti (2008), algumas indústrias pesqueiras 

reaproveitam os resíduos gerados de suas cadeias produtivas. Entretanto, nos dias atuais 

esse setor apresenta dificuldade em manipular de forma eficiente esses resíduos. Em sua 

maioria, pela falta de interesse e conhecimento da potencialidade de tornar esse resíduo 

em um subproduto. Apesar deste contexto, existem muitas alternativas de aproveitamento 

desses resíduos na elaboração de subprodutos, tais como: biodiesel de óleo de peixe 

(MELO et al., 2010), farinha de resíduo de camarão para elaboração de hambúrguer 

(DAMASCENO, 2007), silagem de pescado como ração animal (ABIMORAD et al., 

2009), e como material de construção (SAFI et al., 2015; EO e YI 2015; LIMA, 2011). 

Há alguns anos, resíduos (conchas) gerados da malacocultura e ostreicultura vêm 

sendo estudados, principalmente nos países asiáticos, para serem utilizados na construção 

civil (YANG et al., 2010; YOON et al., 2003; YANG et al., 2005;  

LERTWATTANARUK et al., 2012). Com o crescimento dos cultivos e da pesca 

artesanal, o descarte de resíduos de moluscos bivalves tornou-se uma preocupação 

mundial e tem levado pesquisadores de alguns países, inclusive no Brasil, a estudar a 

possibilidade de utilização destes resíduos como material de construção, quer seja como 

agregado miúdo para produção de blocos (BATISTA et al., 2009, LIMA 2011), 

revestimento cerâmico utilizando o carbonato de cálcio (SOUZA, 2008), produção de cal 

para argamassas de recuperação de edificações históricas (TRISTÃO; CALDERÓN; 

REMBISKI, 2009).  
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Neste contexto, visando contribuir para ampliar o conhecimento sobre a 

possibilidade de aproveitamento de resíduos conchas na construção, propõe-se este 

estudo de utilização de conchas de moluscos bivalves em substituição parcial do agregado 

miúdo natural na produção de argamassas. Esta aplicação  leva em consideração as 

características do resíduo, o que implica em menor gasto nas etapas de seu 

beneficiamento. Assim, pode-se contribuir para redução do impacto ambiental causado 

pela destinação inadequada desses resíduos.Vale salientar que os estudos até então 

realizados por outros autores não contemplaram uma avaliação satisfatória dessa 

aplicação do referido resíduo.  

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a influência do agregado de  conchas 

de moluscos bivalves no comportamento das  argamassas no estado fresco, endurecido e 

de durabilidade. 

Os objetivos específicos são: 

 beneficiar e caracterizar o resíduo de conchas de moluscos bivalves (RCMB); 

 avaliar as propriedades no estado fresco (retenção de água, densidade de massa e 

teor de ar incorporado) de argamassas com 5, 10 e 15% de RCMB, em substituição ao 

agregado natural. 

 avaliar as propriedades no estado endurecido (resistência à tração na flexão e a 

compressão e retração por secagem) de argamassas com 5, 10 e 15% de RCMB, em 

substituição ao agregado natural. 

 avaliar as propriedades de durabilidade (absorção de água, índice de vazios e 

massa especifica e absorção de água por capilaridade) das argamassas com , 10 e 15% de 

RCMB, em substituição ao agregado natural. 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está organizada em 6 capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se uma 

introdução, com as justificativas, relevância e objetos da pesquisa.  

O capítulo dois apresenta uma revisão de literatura sobre o estado da arte da produção 

da indústria pesqueira, e a geração de resíduo de conchas de moluscos bivalves (RCMB).  

O capítulo três aborda o uso e a aplicação de RCMB como material de construção. 

Além disso, apresenta as características físicas e químicas do resíduo.  
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No quarto capítulo apresenta-se o programa experimental, com o planejamento e 

metodologia dos ensaios, beneficiamento do resíduo, seleção e caracterização dos 

materiais utilizados. 

O capítulo cinco apresenta os resultados e discussões acerca dos ensaios realizados. 

No capítulo seis estão contempladas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  
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2 INDÚSTRIA PESQUEIRA 

A atividade econômica pesqueira instalou-se no Brasil desde o período colonial 

português, adquirindo porte industrial a partir do século XIX. Porém, foi no começo do 

século XX que surgiram os grandes empreendimentos industriais para a transformação 

do pescado em amplo e importante setor econômico. A pesca do país passou a ser 

prioritária na pauta das responsabilidades governamentais desde 1960, inicialmente com 

a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) (SILVA et al., 

2005). Com a extinção da SUDEPE, em 1989, a gestão da pesca passou a ser de 

responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), e posteriormente da Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura 

(SEAP-PR), criada em 2003, que passou a dirigir e fomentar as políticas do setor 

pesqueiro (NOBREGA, 2011). 

Em 2009, a SEAP-PR foi convertida em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), 

o qual foi criado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o intuito de definir 

a política nacional pesqueira e aquícola. Em 2015, o MPA foi extinto, e o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) passou a gerenciar o setor pesqueiro 

(NOBREGA, 2011). Atualmente o MPA foi transferido para o Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, através do decreto de n° 9.004, de 13 de março de 2017 

(Coordenação de Comissões Permanentes, 2017). 

A organização da produção pesqueira no Brasil foi realizada pelo Ministério da Pesca 

e da Aquicultura (MPA), conforme organograma apresentado na Figura 1: a extrativa 

consiste na simples retirada de recursos pesqueiros do ambiente natural, e a aquícola, que 

consiste em atividade destinada à criação e reprodução de espécies aquáticas, seja em 

ambiente natural ou artificial. Em ambos os casos estão divididas em: continental e 

marinha (BRASIL,2013). 

A produção extrativa continental caracteriza-se pela extração de peixes e crustáceos, 

enquanto que a produção aquícola continental refere-se ao cultivo de peixes. Já a 

produção extrativa marinha é baseada na extração de peixes, crustáceos e moluscos, e a 

produção aquícola marinha no cultivo de moluscos e camarões (BRASIL,2013). 
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Figura 1 Organograma da produção pesqueira (Fonte: ELABORADO PELA AUTORA) 

Os dados de produção de pescado apresentados na Tabela 1 foram os encontrados no 

Boletim Estatístico mais recente, publicado em 2013 e emitido pelo MPA, referente aos 

anos de 2010. A produção mundial de pescado proveniente da pesca extrativa (marinha e 

continental) e aquicultura (marinha e continental) atingiu aproximadamente 168 milhões 

de toneladas em 2010, e os maiores produtores foram a China, Indonésia, Índia e o Japão. 

Neste cenário, o Brasil ocupa o 19° lugar. Considerando-se apenas os países da América 

do Sul, o Peru ocupa o primeiro lugar, seguido pelo Chile, e o Brasil em terceiro lugar, 

logo à frente da Argentina (BRASIL, 2013). A Tabela 1 apresenta os valores da produção 

de pescado em 2010 para esses países. 

Tabela 1 Produção de pescado em 2010 em alguns países 

País Produção (t) % 

1º China 63.495.197 37,69 

2º Indonésia 11.662.343 6,92 

3º Índia 9.348.063 5,55 

4º Japão 5.292.392 3,14 

8º Peru 4.354.480 2,59 

11º Chile 3.761.557 2,23 

19º Brasil 1.264.765 0,75 

27º Argentina 814.414 0,48 

Fonte: Brasil (2013). 

 

No ano de 2011, o Brasil teve um aumento de 13,2% na produção total de pescado 

(pesca extrativa e aquícola) em comparação a 2010. O país alcançou uma produção de 

cerca de 1,43 milhões de toneladas de pescado (BRASIL, 2013). 
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2.1 PRODUÇÃO DA PESCA EXTRATIVA 

No ano de 2011, a pesca brasileira teve como maior representante da pesca extrativa 

continental, a região Norte, sendo a produção equivalente a 55% da captura total. Os 

estados do Amazonas e do Pará foram responsáveis por praticamente metade da produção. 

A região Nordeste aparece em seguida, tendo os estados do Maranhão, Bahia e Ceará 

como os principais produtores. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul apresentaram 

produções pouco expressivas. A Tabela 2 apresenta os valores de produção para cada 

região (BRASIL, 2013). 

Tabela 2 Produção da pesca extrativa continental e marinha por região, em 2011 

 

Dentro da pesca extrativa continental e marinha, existe a pesca artesanal, que é 

praticada diretamente por pescadores, associada à obtenção de alimento para as suas 

famílias, ou com o objetivo essencialmente comercial, usando embarcações de pequeno 

porte. Este tipo de pesca é responsável por mais da metade do pescado capturado no 

mundo, além de empregar mais de 90% dos 35 milhões de pescadores existentes no 

mundo (FAO, 2010). Pode-se considerar a mariscagem (coleta de moluscos bivalves e 

crustáceos) exemplos deste tipo de pesca. Já a pesca industrial é praticada por pessoa 

física ou jurídica e envolve pescadores profissionais, utilizando embarcações de pequeno, 

médio ou grande porte, com finalidade exclusivamente comercial (SEBRAE, 2010).  

2.2 PRODUÇÃO AQUÍCOLA 

No Brasil, a pesca aquícola de origem continental teve uma produção total no ano de 

2011, para as cinco regiões, de 544.490 toneladas. A região Sul foi a que assinalou a 

maior produção, seguida da região Nordeste. As regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste 

apresentam uma menor produção. Na Tabela 3 é possível observar os valores da produção 

aquícola correspondente para cada região (BRASIL, 2013). 

 

 

Pesca Extrativa Continental Produção (t) Pesca Extrativa Marinha Produção (t) 

Norte 137.144,5 Norte 94.265,3 

Nordeste 68.700,9 Nordeste 186.012,0 

Sudeste 24.446,0 Sudeste 114.877,3 

Centro-Oeste 13.836,6 Centro-Oeste - 

Sul 5.472,2 Sul 158.515,4 

Total 249.600   553.670 

Fonte: Brasil (2013). 
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Tabela 3 Produção aquícola continental e marinha por região, em 2011 

 

Em 2011, a produção aquícola marinha foi cerca de 84,2 mil toneladas, tendo a 

região Nordeste como a maior produtora, o equivalente a 77,4% (65,2 mil toneladas) do 

total produzido. As regiões Sul (18,8 mil toneladas), Norte (140 toneladas) e Sudeste 

(72,9 toneladas), quando somadas representam 22,6% desta categoria. O Ceará foi o 

maior produtor, com 29,1 mil toneladas, seguido pelos estados do Rio Grande do Norte 

com 22,3 mil toneladas e Santa Catarina com 18,6 mil toneladas. Enquanto que o estado 

da Bahia produziu neste ano 4,5 mil toneladas, correspondendo ao quinto maior produtor. 

A produção aquícola marinha brasileira divide-se basicamente em dois tipos: 

carcinicultura, que se refere à produção de crustáceos, tendo os estados do Rio Grande do 

Norte e do Ceará como os maiores produtores, com cerca de 78% do total produzido; e a 

malacocultura, que se caracteriza pela produção de moluscos, tendo a maior parte da 

produção oriunda do estado de Santa Catarina. Conforme os dados apresentados na 

Tabela 4, observa-se que a produção em Santa Catarina é baseada no cultivo de três 

espécies: mexilhão (mitilicultura), ostra (ostreicultura) e vieira (pectinicultura) (BRASIL, 

2013). 

Tabela 4 Produção do pescado da aquicultura marinha de malacocultura no ano de 2011 

Espécie e tipo de cultura-Malacocultura Produção (t) 

Mexilhão 15.989,9 

Ostra 2.538,4 

Vieira 13,4 

Total 18.541,7 

Fonte: Brasil (2013). 

 

Na descrição anterior pode-se perceber que os demais estados não estão inclusos 

como produtores da atividade de malacocultura, porque esta ainda é uma atividade 

praticada na região Sul do Brasil. A produção de moluscos para os demais estados é 

principalmente oriunda da pesca extrativa artesanal, sendo que esta não apresenta dados 

estatísticos disponibilizados no Boletim Estatístico da Pesca. 

Particularmente no estado da Bahia, Segundo Walter (2010) a mariscagem é uma 

atividade difusa e a forma de comercialização não permite um levantamento fiel dos 

Aquicultura Continental Produção (t) Aquicultura Marinha Produção (t) 

Norte 94.578,0 Norte 140,5 

Nordeste 134.292,6 Nordeste 65.211,4 

Sudeste 86.837,0 Sudeste 72,9 

Centro-Oeste 75.107,9 Centro-Oeste - 

Sul 153.674,5 Sul 18.789,5 

Total 544.490,0  84.214,3 

Fonte: Brasil (2013). 
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dados de produção. Ou seja, os dados estatísticos de produção de moluscos estão 

subestimados nas estatísticas oficiais. 

Durante sua pesquisa, Vasconcellos (2012) constatou que o boletim da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) - Estatísticas dos 

Municípios Baianos - não apresenta dados específicos da pesca artesanal. Esse autor, ao 

consultar o Anuário Estatístico da Bahia, de 2009, confirmou que as atividades 

econômicas que apresentam levantamentos estatísticos são aquelas relacionadas à 

agropecuária e à indústria, não havendo dados estatísticos em relação à pesca. Isso 

também pode ser comprovado nos Anuários Estatísticos da Bahia referentes aos anos de 

2011 a 2014. 

Essa falta de dados estatísticos não interfere na grande importância que a pesca 

artesanal tem para o estado da Bahia, principalmente na região do Recôncavo Baiano. A 

mariscagem é o tipo de pesca mais exercida no estado, em que se usam técnicas simples 

para a obtenção de pescado, que pode ser totalmente ou parcialmente comercializado 

(BAHIA, 2013). Utilizando-se a pesca artesanal, as espécies de moluscos bivalves de 

manguezais e estuários são as mais capturadas na região. Sendo estas, a Crassostrea 

rhizophorae (ostra) - Figura 2a, Mytella falcata (sururu) - Figura 2b, e Anomalocardia 

brasiliana (chumbinho) - Figura 2c. Esses moluscos têm um corpo mole dentro de uma 

concha rígida formada por duas válvulas calcárias, que por sua vez, são bilateralmente 

simétricas (exceto para a ostra) e fortemente comprimidas lateralmente (SOUTO; 

MARTINS, 2009). 
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(c) 

Figura 2 Principais espécies de moluscos bivalves capturados no Recôncavo Baiano: a) concha 

de Crassostrea rhizophorae (ostra) parte externa e interna; b) concha de Mytella falcata;c) estrutura 

externa da concha do molusco bivalve Anomalocardia brasiliana (Fonte: a) Imagem de acervo 

próprio; b) BARROS et al. (2011), c) Imagem de acervo próprio 

2.3 ASPECTO SOCIOECONÔMICO DO PESCADO 

O pescado obtido da produção pesqueira extrativa (marinha e continental) e 

aquícola (marinha e continental) são direcionados para as indústrias, que tem a função de 

fazer o processamento do pescado, transformando a matéria-prima perecível em um 

produto com maior vida útil e com novas opções de consumo. De acordo com Franzon 

(2011), a grande variabilidade de espécies (peixes, moluscos, crustáceos e outros), 

permite inúmeras formas de elaboração de produtos, com tecnologias diferenciadas e 

aplicadas para cada espécie. A partir da vivência com pescadores artesanais litorâneos 

,incluindo as marisqueiras observou-se que diferentemente das indústrias, a 

comercialização do pescado é realizada em feiras livres ou para atravessadores, com 

mínimo ou até mesmo sem nenhum tipo de beneficiamento. 

Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do MPA, até 

31/12/2010 estavam registrados e ativos 853.231pescadores profissionais, distribuídos 

nas 27 Unidades da Federação. Nesse levantamento, a região Nordeste apresenta o maior 

número de pescadores, seguida pela região Norte (BRASIL, 2012). A Tabela 5 mostra o 

número de pescadores por região. 

Tabela 5 Número de Pescadores registrados no Brasil, em 2010, por região 

 

 

 

 

 

valva

direita
valva

esquerda

Região Pescadores 

Norte 330.749 

Nordeste 372.787 

Centro-Oeste 16.352 

Sudeste 74.925 

Sul 

Total 

58.418 

853.231 

Fonte: Brasil (2012). 
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O estado da Bahia destaca-se na produção de moluscos bivalves, principalmente 

nos municípios inseridos na Baía de Todos os Santos. (SANTOS, 2013). Uma grande 

parte da população sobrevive do extrativismo de moluscos, e a coleta destes animais é a 

principal fonte de renda das famílias ou complementa a renda oriunda de atividades 

assalariadas (ARAÚJO et al., 2009). 

2.4 RESÍDUOS DA INDÚSTRIA PESQUEIRA 

Gerar resíduos é inerente a qualquer setor produtivo, inclusive o da indústria 

pesqueira e o da pesca artesanal. O crescimento da indústria de pescado tem sido 

acompanhado pelo aumento da quantidade de resíduos. Segundo Sordi et al. (2010), os 

resíduos oriundos da indústria pesqueira são responsáveis por parte dos resíduos gerados 

no país, e geralmente a sua destinação final é feita de forma incorreta De modo geral, 

parte dos resíduos segue para aterros sanitários ou “lixões a céu aberto” e a outra parte é 

depositada em terrenos baldios. 

A geração de resíduos ocorre em grande quantidade nas indústrias de 

beneficiamento de pescado, devido principalmente à falta de reconhecimento destes 

recursos como matéria-prima e fonte para outros produtos (PESSATTI, 2001). Segundo 

Feltes et al. (2010), os resíduos gerados no beneficiamento do peixe (cabeça, vísceras, 

nadadeiras, cauda, coluna vertebral, barbatanas, escamas e restos de carne) chegam a 

representar 50% do peixe processado, que pode variar conforme a espécie e o tipo de 

processamento. 

O resíduo de plantas beneficiadoras de pescado poderia ser convertido em produtos 

comerciais ou em matéria-prima para processos secundários, tais como: subprodutos para 

o consumo humano (VIDAL et al., 2011), produção de óleo e silagem ,como ingredientes 

para ração animal (RISTIC et al., 2002; VIDOTTI; GONÇALVES, 2012), bem como o 

aproveitamento de peles e escamas (SILVA, 2013). De acordo com Sucasas (2011), o 

aproveitamento destes resíduos é de extrema importância, pois além de diminuir custos e 

aumentar a eficiência de produção, minimiza problemas de poluição ambiental que seriam 

gerados pela falta de destino adequado. 

A extração de moluscos bivalves (mariscagem) e a atividade da malacocultura gera 

uma grande quantidade de resíduos sólidos (conchas). Estes resíduos podem causar o 

assoreamento do mar ou de rios. Além disso, pode haver a alteração das comunidades 

naturais de fitoplânctons (CHIERIGHINI et al., 2011; SANT’ANA, 2007; PETRIELLI, 

2008). Se descartados em terrenos baldios, podem atrair o surgimento de animais e insetos 
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transmissores de doença, que se alimentam da matéria orgânica remanescente, cuja 

decomposição também gera mau cheiro. 

Segundo Oliveira et al. (2012), em Pernambuco, no município de Igarassu, os 

resíduos da mariscagem são descartados indiscriminadamente próximos às residências 

das marisqueiras e o grande volume já representa um impacto ambiental de grande porte. 

No município de Bayeux, na Paraíba, Sordi et al. (2010) identificaram os locais para onde 

esses resíduos são destinados, destacando-se os terrenos baldios (33%), mar (20%) e 

outros (40%). No estudo realizado por Santos (2013), de acordo com a população do 

município de Salinas das Margaridas -BA, esses resíduos são descartados em sua maioria 

nos quintais das casas (83%), coleta realizada pela prefeitura (6%), terreno baldio e 

reutilização na construção civil (4%), comercialização (2%) e 1% é destinado juntamente 

com o resíduo doméstico. 

Em outros municípios a deposição desse resíduo também é feita em áreas de 

manguezais e na faixa de areia das praias (SANTOS, 2013; RÊGO et al., 2016). Esses 

dados mostram a necessidade de um trabalho de conscientização com os pescadores e o 

desenvolvimento de soluções viáveis para esse problema. A Figura 3 (a a d) permite uma 

melhor compreensão/visualização do descarte inadequado desse resíduo em diferentes 

locais e municípios. 

 

 

  
(a) (b) 



 

 

30 

  
(c) (d) 

Figura 3 Deposição dos resíduos conchas de moluscos bivalves (RCMB): a) descarte dos RCBM 

no município de Igarassu-PE ; b) descarte das CMB em áreas de manguezais na Ilha de Deus-PE; c) 

descarte das RCMB nas residências das marisqueiras em Salinas das Margaridas-BA, d) descarte dos 

RCMB em Via pública nas proximidades do distrito de Nagé-BA (Fonte: a) OLIVEIRA et al., 2012; 

b) Imagem cedida por Tacila Costa; c) SANTOS, 2013; d) Imagem de acervo próprio) 

Yoon et al. (2003) afirmaram que a deposição e falta de tratamento desses resíduos 

resultam na decomposição microbiana de sais em gases, tais como: amônia (NH3) e 

sulfeto de hidrogênio (H2S), sendo este um indicador de ambientes poluídos por matéria 

orgânica. Esse acúmulo de resíduos interfere de forma negativa sobre a fauna bentônica, 

devido principalmente ao esgotamento de oxigênio, sendo que esse tipo de fauna pode 

ocorrer sobre o substrato (rochoso, corais, e algas) ou pode se encontrar enterrado no 

sedimento ou nas rochas (VINATEA; VIEIRA, 2005). 

A extração e o cultivo de moluscos bivalves requer atenção no que tange ao descarte 

dos resíduos sólidos oriundos do seu beneficiamento. Para isso existem várias alternativas 

que podem ser aplicadas para minimizar o descarte, dentre elas a mais viável é a 

reciclagem deste material em outras indústrias ou no artesanato. O grande desafio, 

portanto é desenvolver estudos e tecnologias que possibilitem a reciclagem desses 

resíduos. 
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3 USO DOS RESÍDUOS DE MOLUSCOS BIVALVES NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

A exploração dos recursos naturais para produção de diversos tipos de materiais vem 

aumentando, à medida que se eleva o crescimento populacional e se amplia o 

desenvolvimento industrial. Esses fatores vêm ocasionando grandes alterações no meio 

ambiente. A indústria da construção civil, por exemplo, é um dos segmentos que 

promovem grandes impactos ambientais, dentre os quais, destacam-se: a poluição 

atmosférica; grandes consumos de energia; geração de resíduo; e a utilização de grandes 

quantidades de recursos naturais (PIOVEZAN JÚNIOR, 2007).  

De acordo com a pesquisa realizada pela entidade ligada à Sociedade Americana dos 

Engenheiros Civis (ASCE) - Civil Engineering Research Foundation, as empresas da área 

de construção civil estão entre as maiores poluidoras do mundo, sendo elas responsáveis 

por 15 a 50% do consumo dos recursos naturais extraídos (CERF, 2014).  

Lintz et al. (2012) afirmam que a construção civil é responsável pelo consumo 

excessivo de recursos naturais provenientes de fontes não-renováveis. O impacto 

ambiental ocasionado pela construção civil depende de toda uma cadeia produtiva que 

vai desde a extração de matérias-primas à destinação dos resíduos gerados. 

Muitos resíduos de outros processos industriais vêm sendo estudados para a 

aplicação na construção civil, e alguns destes resíduos já se tornaram subprodutos, em 

face de sua grande utilização, a exemplo da escória de alto-forno (MIZUMOTO; 

SALLES, 2012), cinza volante (SIQUEIRA, 2011) e sílica ativa (HOFFMANN, 2001).  

Outros resíduos têm sido estudados na busca não só de minimizar o impacto causado 

pela exploração de matéria-prima para construção, como também para a destinação 

adequada desses resíduos, a exemplo dos resíduos de moluscos bivalves (conchas). 

3.1 HISTÓRICO DE APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

A utilização de conchas de moluscos bivalves na construção civil já era comum em 

séculos passados. De acordo com Guimarães (1998, citado por MOTTA, 2004), a “cal 

conchífera”, por exemplo, era utilizada em obras no estado do Espírito Santo. A cal 

conchífera era produzida a partir da exploração de sambaquis (montantes de conchas 

acumuladas por muitos anos) por ação antrópica.  

No ano de 1549, quando Thomé de Souza estabeleceu a sede do governo no estado 

da Bahia, precisamente na cidade de Salvador, foi criada a primeira mineradora de 
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calcário dos depósitos conchíferos que revestiam o mar na Baía de Todos os Santos 

(GUIMARÃES, 1998, citado por MOTTA, 2004). 

Motta (2004), ao realizar a caracterização de argamassas, através da identificação 

do tipo de aglomerante e agregado das edificações históricas em Santa Catarina, nas 

cidades de Florianópolis, Laguna e São Francisco do Sul, constatou que em todas as 

argamassas foram encontrados fragmentos de cascas de conchas, tendo como 

aglomerante a cal calcítica. Como em Santa Catarina a cal produzida da mineração é 

dolimítica, conclui-se que a cal do aglomerante das argamassas tinha origem na queima 

de conchas. Os fragmentos de cascas de conchas presentes nas argamassas estudadas têm 

procedência da fabricação da cal. Por isso acredita-se que a produção desta cal era 

bastante rudimentar, fazendo com que a moagem das conchas fosse insuficiente ou até 

que as mesmas não fossem moídas. Além disso, provavelmente a transformação do 

calcário em cal virgem era incompleta, pela ausência de controle da temperatura de 

queima. 

Gleize et al. (2009) analisaram a composição das argamassas históricas de 9 

edificações de Santa Catarina. As análises permitiram concluir que as argamassas tinham 

como ligante principal a cal calcítica, fabricada a partir de conchas.  

Nas argamassas do Convento de Santo Antônio, em Recife - Pernambuco, Souza e 

Carneiro (2013) também constataram, por meio dos ensaios de granulometria, análise 

térmica, difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura, que o aglomerante 

utilizado foi à cal originada da queima de conchas. Silvoso e Silva (2013), ao estudarem 

as argamassas do Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio Janeiro também 

constataram a presença do alto teor de cal de natureza calcítica, agregados calcários e 

conchas marinhas nas argamassas. 

O Brasil não foi o único país a produzir cal a partir de conchas de moluscos 

bivalves. No ano de 1685, no distrito de Montgomery, Pensilvânia, nos Estados Unidos, 

foi criada a primeira indústria de cal de conchas (GUIMARAES, 1998, citado por 

MOTTA, 2004). 

O uso da cal oriunda de conchas de moluscos bivalves é uma prática muita antiga, 

que vem sendo retomada em alguns países, com o desenvolvimento de pesquisas para 

aplicação, de forma eficiente, desse resíduo como material de construção.  

A Coréia do Sul vem enfrentando problemas com a escassez de materiais de 

construção, especificamente a disponibilidade de areia. Pesquisas sobre o uso de conchas 
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de ostras moídas como material de substituição de agregado miúdo para produção de 

concreto é um dos exemplos de aplicação mais atual desse material (YANG et al., 2005). 

O Brasil também vem desenvolvendo estudos sobre a viabilidade do uso desse 

resíduo com o objetivo de direcioná-lo para construção civil. Santos (2013), em sua 

pesquisa, constatou que a comunidade de pescadores artesanais em Salinas das 

Margaridas, no estado da Bahia, tem utilizado os resíduos de conchas de moluscos 

bivalves (RCMB) como agregado em argamassas e concretos. De acordo com o autor a 

substituição dos agregados por esse resíduo pode ser importante economicamente. Porém, 

a problemática é a forma como esse resíduo vêm sendo utilizado pela comunidade. Como 

exemplo, cita-se a ausência de beneficiamento do resíduo (lavagem prévia, presença de 

sais), e consequentemente, deterioração das armaduras das estruturas de concreto. 

 
(a) 

Figura 4 Uso incorreto do resíduo de concha de molusco bivalve como material de construção 

(Fonte: SANTOS, 2013) 

Dessa forma, observa-se a partir da Figura 4 que a comunidade apresenta 

conhecimento empírico que o resíduo de molusco bivalve apresenta potencial para aplicá-

lo como material de construção. Contudo, a falta de conhecimento técnico em todos os 

aspectos impossibilita que esse recurso seja aplicado de forma eficiente. 

Com base no exposto, é de suma importância compreender a composição química 

e as propriedades físicas do resíduo para que este possa ser aplicado de forma eficaz, em 

diversas vertentes da construção civil como: argamassas, concretos e blocos. 

3.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS CONCHAS DE MOLUSCOS BIVALVES 

Avaliar a composição química de resíduos como material alternativo para 

construção é extremamente importante. Alguns resíduos apresentam compostos 
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mineralógicos não reativos, os quais possuem efeito físico, podendo contribuir para 

preenchimento de vazios nas misturas.  

Os resíduos de conchas de moluscos bivalves (RCMB) são quimicamente similares 

e apresentam dois componentes, uma matriz orgânica de natureza proteica e um depósito 

inorgânico de carbonato de cálcio (HAMESTER, 2010). 

Muitos autores apresentam a composição química do RCMB em forma de 

carbonato de cálcio (CaCO3) (Eo e Yi ,2015, Islam, 2015,Wang et al.,2013). Outros em 

forma de óxido de cálcio (CaO) (Safi, 2015,Yang et al.,2005, Kuo et al.2013) decorrente 

da calcinação do resíduo. Na Tabela 6 e Tabela 7 é possível observar a composição 

química de RCMB encontradas em diversos trabalhos da literatura. Pode-se verificar na 

Tabela 6 que o elemento predominante no resíduo não calcinado é o CaCO3, cujo teor 

varia de 92,6% a 98,2% da composição.  

Na Tabela 7, a composição é apresentada na forma de CaO, cujo teor encontra-se 

na faixa de 48,3% a 82,7%. Alguns pesquisadores (Etuk et al.,2012; Kuo et al.,2013) 

apontam a presença significativa do dióxido de silício (cerca de 13%). Nota-se na  Tabela 

7, no estudo de Souto (2016) um teor expressivo (4,54%) de NaO2, o que justifica a 

preocupação de uma possível reação álcali-sílica. 

 



 

 

3
5
 

Tabela 6 Composição química de conchas de moluscos bivalves de acordo com a literatura 

 

 

 

 

 

 

 

Autor (Ano) 
Tipo da 

concha 
CaCO3 Fe2O3 Al2O3

 SO3
 MgO SiO2 Na2O K2O P2O5 MnO3 TiO2 SrO 

Eo e Yi (2015) Ostra 97,24 - 0,44 0,47 0,48 0,42 0,53 - 0,17 - 0,19 - 

Hamester (2010) 
Mexilhão 95,72 0,12 - 0,73 - 0,30 - 0,35 - - - 0,23 

Ostra 98,23 0,72 0,43 0,66 0,63 0,88 - 0,54 - - - 0,40 

Islam (2015) Ostra 92,60 1,75 - - 0,20 0,48 - 0,03 0,1 - - - 

Wang et al. (2013) Ostra 95,99 - 0,42 0,72 0,65 0,69 0,98 - 0,20 - - 0,33 

Lertwattanaruk et al. (2012) 

CMCB 96,80 0,06 0,14 0,16 0,08 0,84 0,39 0,03 - - - - 

CMV 95,60 0,05 0,13 0,34 0,03 0,73 0,44 0,02 - - - - 

Ostra 96,80 0,07 0,14 0,75 0,46 1,01 0,23 0,01 - - - - 

CB 97,30 0,06 0,17 0,13 0,02 0,98 0,37 0,001 - - - - 

Yoon et al. (2003) Ostra 95,99 - 0,42 0,70 0,65 0,69 0,98 - 0,20 - - - 

Nota: CMCB - concha de molusco curto beijado; CMV - concha de mexilhão verde; CB - concha de berbigão. 
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Tabela 7 Composição química em óxidos de conchas de moluscos bivalves calcinadas de acordo com a literatura 

 

 

 

 

 

Autor (Ano) 
Tipo da 

concha 
CaO Fe2O3 Al2O3

 SO3
 MgO SiO2 Na2O K2O P2O5 MnO3 TiO2 SrO 

P. F 

Lertwattanaruk et al. 

(2012) 

CMCB 53,99 0,06 0,14 0,16 0,08 0,84 0,39 0,03 - - - - - 

CMV 53,38 0,05 0,13 0,34 0,03 0,73 0,44 0,02 - - - - - 

ostra 53,59 0,07 0,14 0,75 0,46 1,01 0,23 0,01 - - - - - 

CB 54,24 0,06 0,17 0,13 0,02 0,98 0,37 0,001 - - - - - 

Souto (2016) CAB 82,73 7,3 0,75 0,48 - 1,94 4,54 0,19 - - - 1,58 - 

Olivia et al. (2015) ostra 51,56 - 0,92 - 1,43 1,60 0,08 0,06 - - - - 41,84 

Safi (2015) ostra 54,54 0,02 0,26 0,14 0,01 0,32 0,64 0,01 0,02 - 0,01 - 44,04 

Loffi et al. (2014) ostra 50,49 0,43 0,98 - 0,73 3,93 0,79 0,21 0,18 - 0,09 - 42,18 

Kuo et al. (2013) ostra 77,81 - - 1,09 - 13,28 - 0,51 - - - - - 

Etuk et al.(2012) ostra 57,95 3,80 4,95 0,12 0,19 13,41 0,22 0,02 0,01 0,01 0,01 - - 

Petrielli (2008) ostra 54,24 0,01 0,20 - 0,37 < 0,01 0,74 < 0,01 0,13 - 0,02 - - 

Souza (2008) ostra 54,24 0,01 0,20 - 0,37 < 0,01 0,74 < 0,01 0,3 < 0,01 0,01 - 44,29 

Silva (2007) 
ostra 48,30 0,05 0,42  0,68 0,91 0,98 0,07 0,15 - 0,03 0,13 43,90 

mexilhão 47,90 - 0,18 - 0,22 0,35 0,82 0,02 0,04 - 0,02 0,16 46,20 

Yang et al. (2005) ostra 51,06 0,20 0,50 0,60 0,51 2,00 0,58 0.06 0,18 0,02 0,02 0,09 44,16 

Yoon et al. (2004) ostra 52,94 0,32 - - 0,78 0,62 - 0,03 0,17 - 0,01 - - 

Nota: CMCB- concha de molusco curto beijado; CMV- concha de mexilhão verde; CB- concha de berbigão; CAB- concha de Anomalocardia brasiliana; P. F.- perda ao 

fogo. 



37 

 

3.3 PROPRIEDADES FÍSICAS DAS  CONCHAS DE MOLUSCOS BIVALVES 

Nos diferentes estudos a composição química das conchas são semelhantes. Por 

outro lado, as propriedades físicas tais como: textura, porosidade, superfície específica, e 

densidade aparente são bastante variadas, conforme pode-se verificar na Tabela 8. 

Com base nos dados apresentados na Tabela 8 é possível observar que a massa 

específica das conchas de moluscos bivalves varia entre 2,10 a 2,90g/cm3. Segundo 

Metha e Monteiro (2014), os valores típicos de massa específica para granito, arenito e 

calcário denso são: 2,60; 2,65 e 2,60g/cm3, respectivamente. De modo geral, as conchas 

são menos densas do que os agregados naturais. Observa-se ainda, que a taxa de absorção 

apresentada em diversos estudos varia de 2,9 a 7,7%, sendo bastante superior a do 

agregado natural. A maior porosidade pode ocasionar maior absorção e, 

consequentemente, prejudicar as propriedades mecânicas e de durabilidade. 

Os parâmetros granulométricos variam bastante, uma vez que, dependem do tipo 

de  beneficiamento do resíduo, como pode ser observado na Tabela 8. Resíduos mais finos 

promovem melhor efeito de preenchimento, melhorando as propriedades das misturas. 

Os resíduos de conchas de moluscos bivalves (RCMB), após serem beneficiados 

(triturados) apresentam forma mais alongada e lamelar, o que implica em menor 

trabalhabilidade, e consequentemente maior porosidade das misturas. Constatado no 

estudo de  Lertwattanaruk et al. (2012). 

 



 

 

3
8
 

Tabela 8 Propriedades físicas de resíduos de conchas moluscos bivalves encontradas na literatura 

 

 

Propriedades 
Wang et al. 

(2013) 

Kuo et al. 

(2013) 

Etuk et al. 

(2012) 

Yang et al. 

(2010) 

Yang et al. 

(2005) 

Loffi 

(2014) 

Yoon et al. 

(2003) 

Lertwattanaruk et 

al. (2012) 

Islam 

(2015) 

Souto  

(2016) 

Massa específica  

(g/cm3) 
2,10 2,10 2,33 2,50 2,40 2,55 - 2,65 2,29 2,90 

Tamanho médio da 

partícula (mm) 
- - - - - - 1,65 - -  

Massa unitária  

(g/cm3) 
- - - - - - 1,15 - -  

Densidade aparente 

(g/cm3) 
- - - - - - 2,50 - -  

Porosidade  

(%) 
- - - - - - 54,9 - -  

Superfície específica 

(m2/g) 
- - - - - - 1,75 - -  

Taxa de absorção 

(%) 
7,7 7,7 - 2,9 4,4 - - - -  

Dimensão máxima 

característica (mm) 
- - - - - 4,75 - - -  

Módulo de finura 2,0 2,0 - 2,80 
2,70(ca) 

2,10(cb) 
3,26 - - 2,27  

Nota: ca-concha tipo A, cb-concha tipo B. (O autor nomeou por tipo A e B, devido aos módulos de finura serem diferentes). 
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3.4 APLICAÇÕES DE RESÍDUO DE CONCHAS DE MOLUSCOS BIVALVES 

(RCMB) NA CONSTRUÇÃO 

Na literatura foram encontrados resultados de estudos experimentais os quais 

direcionaram a aplicação do resíduos de moluscos bivalves (conchas) em argamassas, 

concretos e blocos. Logo, essas substituições dos agregados variam desde pequenas 

substituições (5%) até mesmo a substituições de 100% dos agregados pelo resíduo. Porém 

é de suma importância destacar que a literatura apresenta várias lacunas principalmente 

no que tange a caracterização do resíduo. 

3.4.1 Aplicação de RCMB em argamassas 

A maior parte dos estudos sobre utilização de conchas de moluscos bivalves na 

construção envolve sua aplicação em argamassa. As avaliações se dão sobre a influência 

deste resíduo, tanto nas características da argamassa no estado fresco quanto no estado 

endurecido. A seguir estão descritos os resultados dos estudos utilizando o RCMB em 

substituição ao aglomerante e em substituição aos agregados. 

3.4.1.1 RCMB como substituição do aglomerante 

Souto (2016) estudou a influência do resíduo de concha de molusco bivalve moída 

(RCMBM), especificamente da Anomalocardia brasiliana, em argamassas e avaliou-se  

as propriedades no estado fresco e no estado endurecido. As conchas forma britadas (até 

atingirem um diâmetro de 3 a 5 mm), moídas em um moinho de bolas e passadas na 

peneira 200 para se conseguir um pó de diâmetro equivalente. O estudo foi desenvolvido 

em argamassa mista (cimento, cal e areia) com substituição de 100% da cal por RCMBM. 

Para produção das argamassas utilizou-se o cimento CPII Z-32 e um traço de 

1,00:1,00:7,00 (cimento:cal:areia), em massa, com índice de consistência fixado em 

250±5mm. A relação a/c e os resultados das propriedades das argamassas avaliadas no 

estado fresco estão apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 Resultados das propriedades das argamassas no estado fresco 

 

Mistura 
a/c Índice de 

consistência (mm) 

Densidade de 

massa (g/cm3) 

Teor de ar 

incorporado (%) 

Retenção de 

água (%) 

REF  1,30 253±3 2,1±0,01 3±0,66 98±0,18 

RCMBM (100%) 1,10 252±2 2,1±0,01 6±0,63 93±3,95 

Fonte: Souto (2016). 

Nota:  RCMBM – resíduo de concha de molusco bivalve moída. 



40 

 

Na Tabela 9 observa-se que o resultado de densidade de massa da argamassa com 

RCMBM 100% não apresentou diferença quando comparada a argamassa de referência. 

O teor de ar incorporado foi menor para argamassa de referência. Esse comportamento 

pode ser justificado devido ao empacotamento dos grãos serem melhor na argamassa com 

a cal. Observa-se também que a retenção de água na argamassa com 100% de RCMBM 

apresentou desempenho inferior à argamassa de referência. Souto (2016) não justifica 

esse comportamento. Pode-se atribuir esse resultado ao fato da cal demandar e reter mais 

água que o RCMBM. 

Os resultados das propriedades das argamassas avaliadas no estado endurecido estão 

apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 Resultados das taxas de resistências relativas de tração na flexão e de compressão 

Mistura 
ft/ftref7 ft/fref28 fc/fcref7 fc/fcref28 

7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

REF - - - - 

RCMBM (100%) 2,20 1,38 1,24 1,17 

Fonte: Souto (2016). 

Nota: RCMBM- resíduo de concha de molusco bivalve moída. 

 

Os resultados das resistências à tração na flexão para as argamassas com RCMBM 

encontrados por Souto (2016) foram maiores quando comparados à argamassa de 

referência. A resistência à compressão das argamassas com RCMBM também foi maior 

quando comparada a da argamassa de referência. Observou-se que a relação a/c utilizada 

para a mistura RCMBM é menor quando comparada a argamassa de referência, o que 

justifica o comportamento das resistências das argamassas. 

Lertwattanaruk et al. (2012) utilizaram quatro tipos de resíduos de moluscos 

bivalves para produção de argamassas de revestimento:  resíduo de concha de mexilhão 

verde moída (RCMVM),  resíduo de concha de molusco curto beijado moída 

(RCMCBM), resíduo de concha de berbigão moída (RCBM) e resíduo de concha de ostra 

moída (RCOM). O traço utilizado foi 1,00:4,00 (cimento: areia), em massa, e a relação 

água/cimento variou de acordo com cada mistura apresentada na Tabela 11. As 

substituições parciais ao cimento foram nas proporções de 5, 10, 15 e 20%, em massa, 

para produção das argamassas. As conchas foram lavadas, trituradas e moídas em um 

moinho de bolas e submetidas à secagem em um forno a uma temperatura de 110±5°C, 

durante 24 horas. Os autores verificaram a influência das conchas no tempo de pega e na 

resistência à compressão para as idades de 7 e 28 dias. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 11. 
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Pode-se observar na Tabela 11 que ao aumentar o teor de substituição do cimento 

pelos resíduos há um aumento nos tempos de início e fim de pega. Segundo 

Lertwattanaruk et al. (2012), os altos teores de resíduos interferem na reação de 

hidratação, devido à redução do consumo de cimento na argamassa. No que se refere à 

resistência à compressão, com base nos resultados da Tabela 11, pode-se observar que há 

uma tendência na redução da resistência à compressão com o aumento do teor de 

substituição de conchas de moluscos bivalves em substituição ao cimento. Quanto maior 

o teor de resíduo na argamassa menor resistência à compressão. 

De acordo com Lertwattanaruk et al. (2012), essa redução pode ser justificada, devido 

o material ser menos reativo que o cimento. Apesar das resistências à compressão das 

argamassas com resíduo serem menores do que a da argamassa de referência, os autores 

apontam que estas atenderam aos limites exigidos pelas normas TIS 1776 e ASTM C270. 

Além disso, os autores atribuem esse comportamento ao fato das partículas do resíduo 

atuarem como material de enchimento. As argamassas com conchas de mexilhão verde 

foram as que apresentaram as menores resistências. Os autores comentam que as 

partículas da concha de mexilhão são bem maiores do que as partículas do cimento, 

resultando em uma baixa densidade de empacotamento na mistura. 

Lertwattanaruk et al.(2012) também avaliaram a retração por secagem das 

argamassas nas idades de 7, 28, 56 e 90 dias. Os resultados estão apresentados na Tabela 

12. 

As argamassas com RCMCBM e RCOM, quando comparadas à argamassa de 

referência, apresentaram menor retração por secagem, principalmente nos maiores teores 

de substituição. Esse comportamento foi atribuído ao fato do tamanho médio das 

partículas dos resíduos ser menor do que o tamanho médio das partículas do cimento.  
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Tabela 11 Resultados de início e fim de pega e da resistência à compressão relativa das misturas 

avaliadas por Lertwattanaruk et al. (2012) 

Mistura a/c 
Início de pega 

(HH:MIN) 

Fim de 

pega 

(HH:MM) 

fc/fcref7 fc/fcref28 

REF 1,03 05:00 07:30 - - 

RCMCBM (5%) 1,04 05:00 07: 30 0,99 0,83 

RCMCBM(10% 1,08 05:00 07: 45 0,90 0,73 

RCMCBM(15%) 1,11 05:05 08:10 0,89 0,70 

RCMCBM 

(20%) 

1,12 05:05 08: 20 0,67 0,70 

RCMVM(5%) 1,00 05:00 08: 18 0,84 0,70 

RCMVM (10%) 1,01 05:00 08:40 0,67 0,53 

RCMVM (15%) 1,00 05:00 09:10 0,49 0,40 

RCMVM (20%) 1,00 05:00 09:10 0,49 0,34 

RCOM(5%) 1,04 04: 10 07:30 0,84 0,86 

RCOM (10%) 1,09 04: 10 07: 30 0,79 0,73 

RCOM (15%) 1,14 04: 10 07: 55 0,71 0,66 

RCOM (20%) 1,17 04: 35 08: 25 0,69 0,53 

RCMBM(5%) 1,05 05:00 08: 20 0,84 0,83 

RCMBM(10%) 1,08 05:00 08: 20 0,79 0,73 

RCMBM(15%) 1,12 05:00 08: 20 0,67 0,66 

RCMBM(20%) 1,17 05:00 08: 20 0,59 0,50 

Fonte: Lertwattanaruk et al. (2012). 

Nota: RCMCBM – resíduo de concha de molusco curto beijado moído; RCMVM resíduo 

de concha de mexilhão verde moído; RCOM – resíduo de concha de ostra moído; 

RCMBM – resíduo de concha de molusco berbigão moída. 

 

Tabela 12 Resultados de retração por secagem das argamassas avaliadas por Lertwattanaruk et al. 

(2012) 

Mistura 
Retração por secagem (%) 

7 dias 28dias 56dias 90dias 

REF 0,002 0,002 -0,07 -0,09 

RCMCBM (5%) 0,01 0,001 -0,06 -0,07 

RCMCBM(10% 0,001 0,002 -0,06 -0,08 

RCMCBM(15%) 0,001 0,001 -0,05 -0,07 

RCMCBM (20%) 0,001 0,001 -0,05 -0,07 

RCMVM(5%) 0,001 0,01 -0,0075 -0,09 

RCMVM (10%) 0,001 0,01 -0,075 -0,09 

RCMVM (15%) 0,001 0,01 -0,075 -0,09 

RCMVM (20%) 0,001 0,01 -0,075 -0,09 

RCOM(5%) 0,001 0,005 -0,05 -0,07 

RCOM (10%) 0,001 0,005 -0,05 -0,07 

RCOM (15%) 0,001 0,005 -0,05 -0,07 

RCOM (20%) 0,001 0,005 -0,05 -0,08 

RCMBM(5%) 0,001 0,01 -0,07 -0,08 

RCMBM(10%) 0,001 0,01 -0,07 -0.08 

RCMBM(15%) 0,001 0,01 -0,07 -0,08 

RCMBM(20%) 0,001 0,01 -0,07 -0,10 

Fonte:Lertwattanaruket al. (2012). 

Nota: RCMCBM – resíduo de concha de molusco curto beijado moído; 

RCMVM –resíduo de concha de mexilhão verde moído; RCOM – resíduo de 

concha de ostra moído; RCMBM – resíduo de concha de molusco berbigão 

moído. 
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Por outro lado, as argamassas com RCMVM e RCMBM quando comparadas a 

argamassa de referência, apresentaram maior retração por secagem, principalmente nos 

maiores teores de substituição. Segundo Lertwattanaruk et al. (2012), o RCMVM 

apresentou tamanho médio de 29,87µm, sendo superior ao tamanho médio da partícula 

do cimento (22,82µm) e desse modo aquele não se insere no vazio entre as partículas de 

cimento, ocasionando uma estrutura interna menos densa, com maiores vazios internos, 

consequentemente, com a maior possibilidade de retração. 

Etuk et al. (2012) avaliaram a viabilidade da utilização de resíduo de conchas de 

ostras trituradas (RCOT), de caracol e de caramujo, como adições pozolânicas em 

argamassas. Porém, no presente estudo serão descritos somente os resultados para o 

RCOT, pois trata-se de um molusco bivalve principal foco da pesquisa. A investigação 

foi realizada em argamassas com traço 1,00:3,00:0,50, em massa. Os materiais utilizados 

foram: cimento Portland Tipo I, areia, água e conchas. As conchas de ostras foram 

lavadas, colocadas ao sol por três dias e submetidas à calcinação em um forno com 

temperatura de 800°C, por um período de quatro horas, seguida da trituração e 

peneiramento. O cimento foi substituído em 5, 10, 15, 20, 25 e 30%, em massa. Foram 

avaliados os tempos de pega e à resistência à compressão aos 7 dias. Na Tabela 13 estão 

apresentados os resultados. 

Tabela 13 Resultados do início e fim de pega e taxa de resistência à compressão relativa das 

argamassas do estudo de Etuk et al. (2012) 

Mistura 
Inicio de Pega 

(HH:MIN) 

Fim de Pega 

(HH:MIN) 
fc/fcref7 

REF (0%) 01:45 03:10 - 

RCOT (5%) 02:00 03: 30 0,94 

RCOT (10%) 02:10 04 :10 0,94 

RCOT (15%) 02: 20 04:15 1,01 

RCOT (20%) 02:30 04:15 0,88 

RCOT (25%) 02:40 04: 49 0,82 

RCOT (30%) 02:40 05:00 0,71 

Fonte: Etuk et al. (2012). 

Nota: RCOT – resíduo de concha de ostra triturada. 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 13 pode-se observar que ao aumentar a 

taxa de substituição do cimento por RCOT, os tempos de início e fim de pega 

aumentaram. De acordo com Etuk et al. (2012), este comportamento pode ser atribuído 

ao aumento de água necessária nas misturas bem como a hidratação mais lenta do cimento 

devido à presença do RCOT. Os autores não apresentaram uma nova relação a/c para as 

misturas. No que se refere à resistência à compressão observa-se que as argamassas com 
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RCOT apresentaram menor resistência do que a argamassa de referência. Exceto para a 

argamassa com 15% de RCOT, a qual apresentou resistência equivalente à argamassa de 

referência. Os autores não justificam esse comportamento. 

3.4.1.2 RCMB como substituição ao agregado 

Safi et al. (2015) avaliaram o desempenho de argamassas autoadensáveis com 

resíduos de conchas de moluscos bivalves triturados (RCMBT), nos teores de 10, 20, 50 

e 100%,em massa, substituindo parcialmente a areia. As argamassas trabalhadas 

apresentam relação a/c fixada em 0,45. Os materiais utilizados para produção das 

argamassas foram: Cimento Portland CEM II 42.5, calcário, areia de rio e 

superplastificante. Os autores avaliaram as propriedades da argamassa no estado fresco 

(espalhamento) e no estado endurecido (resistência à tração na flexão e à compressão). 

Os resultados estão apresentados na Tabela 14. 

De acordo com Safi et al. (2015), o espalhamento necessário para argamassas 

autoadensavéis é de cerca de 240±20mm. Entretanto os autores não fazem referncia ao 

método de determinação. Dessa forma observa-se que as argamassas com 10, 20 e 50% 

de RCMBT ficaram dentro do espalhamento requerido. Contudo, a argamassa com 100% 

de RCMBT apresentou um espalhamento inferior ao exigido. Os autores justificam essa 

redução devido à forma angular das conchas, que dificulta o fluxo da argamassa, 

impedindo o seu espalhamento, principalmente quando o teor de resíduo é superior a 50%.  

Tabela 14 Resultados do índice de consistência e propriedades no estado endurecido das 

argamassas estudadas por Safi et al. (2015) 

Mistura 
Absorção 

deágua(%) 

Índice de 

consistência (mm) 

ft/ftref7 ft/fref28 fc/fcref7 fc/fcref28 

7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

REF 0,95 240 - - - - 

RCMBT (10%) 0,99 233 0,97 0,91 1,01 0,98 

RCMBT (20%) 1,20 232 0,95 0,86 1,00 0,97 

RCMBT (50%) 1,44 229 0,80 0,86 0,97 0,94 

RCMBT (100%) 1,00 210 0,76 0,79 0,88 0,87 

Fonte:Safiet al. (2015). 

Nota: RCMBT – resíduo de concha de molusco bivalve triturado. 

 

Nota-se, na Tabela 14 que a resistência à tração na flexão das argamassas quando 

comparadas a argamassa de referência apresentaram uma pequena redução. A resistência 

à compressão das argamassas com até 50% de RCMBT foi um pouco menor do que a da 

argamassa de referência. E as maiores reduções de resistência à compressão foram 

observadas para a argamassa com 100% de RCMBT, que apresentou resistência à 
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compressão 13% inferior a argamassa de referência. No que se refere a absorção, os 

resultados da Tabela 14mostram que a absorção de água aumenta para todas as 

argamassas com RCMBT, quando comparada à argamassa de referência. De acordo com 

Safiet al. (2015), esse comportamento pode ser explicado devido à forma mais angular 

das conchas, que dificultam a trabalhabilidade e contribuem para que haja maior número 

de vazios, consequentemente, proporcionando maior porosidade nas argamassas com 

RCMBT. 

Loffi (2014) realizou um estudo em argamassas com diferentes teores (5, 20 e 

30%) de resíduo de concha de ostra triturado (RCOT), em substituição ao agregado 

natural. O cimento utilizado na produção das argamassas foi o CP IV-32, sendo que as 

características físicas das conchas de ostras foram mencionadas no item 3.3. Foram 

avaliados os tempos de início e fim de pega, absorção de água, e resistência à compressão 

aos 7 e 28 dias. Os resultados encontrados por Loffi (2014) estão apresentados na Tabela 

15. 

Tabela 15 Resultados dos Tempos de inicio e fim de pega, absorção de água e resistência à 

compressão relativa das argamassas avaliadas por Loffi (2014) 

Mistura 
Início de pega 

(HH:MM) 

Fim de pega 

(HH:MM) 

Absorção de 

água (%) 
a/c fc/fcref7 fc/fcref28 

REF 04:05 06:25 10,92 0,53 - -- 

RCOT (5%) 03:35 06:25 10,88 0,58 1,00 0,93 

RCOT (20%) 04:15 05:30 13,52 0,64 0,72 0,64 

RCOT (30%) 04:40 05:30 14,42 0,69 0,68 0,61 

Fonte: Loffi (2014). 

Nota: RCOT- resíduo de concha de ostra triturado. 

 

Observa-se na Tabela 15 que as argamassas com 20 e 30% de RCOT apresentaram 

um aumento no tempo de início de pega, quando comparada à argamassa de referência. 

Loffi (2014) justifica esse resultado pelo fato das argamassas com RCOT apresentarem 

maior relação a/c. A resistência à compressão das argamassas com RCOT foi 

aproximadamente 40% menor do que a resistência da argamassa de referência. O autor 

atribui essa redução devido ao aumento na relação a/c para as argamassas com RCOT. 

No que se refere à absorção de água, os  resultados apresentados na Tabela 15 

mostram que com o aumento do teor de RCOT, principalmente os teores de 20 e 30% , 

ocorre um aumento na taxa de absorção de 23 e 32%,  respectivamente, comparada a 

argamassa de referência. Neste estudo, Loffi (2014) não apresenta valores dos percentuais 

de porosidade e taxa de absorção do RCOT. De acordo com a literatura, o resíduo de 
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concha de molusco bivalve apresentam uma alta taxa de porosidade, justificando assim, 

o alto teor de absorção de água das argamassas com RCOT. 

Numa segunda etapa do seu estudo, Loffi (2014) adotou novos teores de 

substituição (5,10 e 15%) do agregado natural por RCOT. Foi mantida a mesma relação 

a/c da primeira etapa do estudo para a argamassa de referência. Porém o autor, não 

apresenta os novos valores de a/c para as demais argamassas. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 Resultados de absorção de água e resistência à compressão relativa das argamassas 

avaliadas por Loffi (2014) 

Mistura Absorção de água 

(%) 
fc/fcref7 fc/fcref28 

7 dias 28 dias 

REF 10,92 - - 

RCOT (5%) 10,88 1,01 1,01 

RCOT (10%) 13,52 0,89 0,88 

RCOT (15%) 14,42 0,84 0,87 

Fonte: Loffi (2014). 

Nota: RCOT – resíduo de concha de ostra triturado. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 16, a resistência à 

compressão foi menor para as argamassas com 10 e 15% de RCOT. Essa redução, aos 28 

dias, foi de 12 e 13% respectivamente quando comparada a argamassa de referência. A 

argamassa com teor de 5% apresentou uma tendência a ter a resistência à compressão 

equivalente à argamassa de referência. Uma hipótese levantada por Loffi (2014) é que 

com 5% do resíduo o efeito de preenchimento na argamassa foi semelhante ao do 

agregado natural. A partir desse teor, a granulometria do resíduo e sua lamelaridade 

prejudicou este efeito de preenchimento, o que implicou em maior porosidade da 

argamassa. Consequentemente, as argamassas com 10 e 15% de RCOT apresentaram 

menor resistência à compressão. 

Em seu estudo, Wang et al. (2013) produziram um agregado artificial: uma 

mistura de resíduo de concha de ostra triturada (RCOT) e cinza volante (CV), usada em 

substituição parcial a areia natural para produção de argamassas. A proporção de RCOT 

e CV foi de 1,00:1,00, em massa. Os teores de substituição do agregado natural por RCOT 

e CV foram de 5, 10, 20 e 30%, em massa Foi avaliado inicialmente o espalhamento das 

misturas. Para que as argamassas alcançassem um espalhamento de 110 a 115% utilizou-

se superplastificante nas misturas. Além disso, foram avaliados os tempos de início e fim 

de pega e a resistência à compressão. Na Tabela 17são apresentados os resultados. 
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Observa-se na Tabela 17 que a argamassa com até 10% de RCOT apresentaram 

consistência semelhante a da argamassa de referência. No entanto, quando os teores 

aumentam para 20 e 30%, a consistência das argamassas com RCOT reduziu. De acordo 

Wang et al. (2013), esse comportamento é atribuído a forma lamelar das partículas do 

RCOT, uma vez que, a lamelaridade aumenta a fricção entre os grãos, reduzindo a 

consistência das argamassas. Os autores, ao avaliarem os tempos de pega das argamassas, 

observaram que o início e final de pega das argamassas com RCOT, exceto o início de 

pega da argamassa com 10% de RCOT, aumentam quando comparados ao da argamassa 

de referência. A argamassa com 30% de substituição foi a que apresentou maior tempo 

de início e fim de pega. Os autores justificam esse comportamento devido a CV possuir 

uma baixa atividade pozolânica. 

Tabela 17 Resultados das propriedades das argamassas avaliadas por Wang et al. (2013) 

Mistura 
Índice de 

consistência(%) 

Início de 

pega(HH:MM) 

Fim de 

pega(HH:M

M) 

fc/fcref 

7 dias 28 dias 120 dias 

REF 110 02:47 03:55 - - - 

RCOT(5%) 112 03:05 05:05 0,99 0,98 1,10 

RCOT(10%) 110 02:27 05:51 0,99 0,98 1,15 

RCOT(20%) 103 03:45 06:20 0,99 0,98 1,09 

RCOT(30%) 102 04:20 06:55 0,99 0,98 1,05 

Fonte: Wang et al. (2013). 

Nota: RCOT- resíduo de concha de ostra triturada. 

 

No que se refere aos resultados de resistência à compressão das argamassas, com 

base nos resultados da Tabela 17, verifica-se que não houve aumento significativo nos 

resultados, tanto para 7 quanto para 28 dias de idade. Esse comportamento é contrario ao 

esperado. Observa-se que para as idades de 7 e 28 dias não houve grande diferença entre 

a resistência das argamassas com RCOT e a argamassa de referência. No entanto, aos 120 

percebe-se uma diferença maior entre a resistência das argamassas com CV e RCOT 

comparado à argamassa de referência, principalmente para os teores de até 10% do 

resíduo com a cinza volante. Wang et al. (2013) justificam que, embora o RCOT tenha 

uma influência para aumentar a resistência à compressão das argamassas, a presença da 

cinza volante, mesmo com baixa atividade pozolânica, em idades mais avançadas 

contribuiu para preencher os poros e melhorar a compacidade da estrutura da argamassa, 

consequentemente sua resistência. 

Wang et al. (2013) avaliaram também a influência da substituição da areia natural 

por CV e RCOT na retração por secagem. Os resultados estão apresentados na Tabela 18. 
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Com base nos resultados apresentados na Tabela 18, pode-se observar que houve 

uma redução na retração das argamassas com RCOT, em relação à argamassa de 

referência, exceto para os teores de 10 e 20% das argamassas com RCOT, aos 7 dias de 

idades. Observa-se também, que com o aumento do teor de substituição de RCOT, a 

retração por secagem aumenta, para todos os teores estudados, principalmente os teores 

de 20 e 30% do resíduo. Porém, as argamassas com o resíduo apresentam melhores 

resultados quando comparadas com a argmassa de referência. Os autores atribuem a 

redução da taxa de retração por secagem ao fato das partículas se arrumarem de forma 

mais compacta. Além disso, o gel hidratado da reação pozôlanica contribui para reduzir 

os poros capilares. 

Tabela 18 Resultados de retração por secagem das agamassas 

Mistura Retração por secagem(%) 

7dias 28 dias 56 dias 90 dias 140 dias 

REF -0,020 -0,046 -0,048 -0,056 -0,065 

RCOT (5%) -0,018 -0,031 -0,036 -0,038 -0,045 

RCOT(10%) -0,016 -0,029 -0,035 -0,039 -0,048 

RCOT(20%) -0,023 -0,038 -0,040 -0,040 -0,051 

RCOT(30%) -0,024 -0,045 -0,047 -0,048 -0,055 

Fonte: Wang et al. (2013). 

Nota: RCOT – resíduo de concha de ostra triturado. 

 

Islam (2015) avaliou a resistência à compressão em argamassas produzidas com 

resíduo de concha de ostra, substituindo 100% a areia de rio, e a escória de alto forno 

substituindo o cimento em 50 e 75%, em massa. Foram produzidas argamassas nos traços 

1,00:2,00 e 1,00:3,00. A consistência foi determinada de acordo com a norma JHS A 313, 

e fixada em 100 a 120 mm. As relações a/c variaram em função da misturada avaliada. 

Os resultados de resistência relativa estão apresentados na Tabela 19 para as idades de 7 

e 28 dias. 
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Tabela 19 Resultados da relação a/c e taxa de resistência à compressão relativa das argamassas 

estudadas por Islam (2015) 

Traço Mistura a/c 
fc/fcref 

7 dias 28 dias 

1,00:2,00 

REF 0,50 - - 

RCOT (100%) 1,10 0,21 0,22 

RCOT (100%) ESC (50%) 1,15 0,26 0,30 

RCOT (100%) ESC (75%) 1,15 0,28 0,32 

1,00:3,00 

REF 0,60  - 

RCOT (100%) 1,60 0,14 0,18 

RCOT (100%) ESC (50%) 1,60 0,18 0,26 

RCOT (100%) ESC (75%) 1,60 0,28 0,35 

Fonte:Islam (2015). 

Nota: RCOT – resíduo concha de ostra triturado; ESC – escória. 

 

Pode-se observar que para os dois traços estudados, as argamassas com RCOT 

apresentaram relação a/c muito maior do que a relação a/c da argamassa de referência. 

Consequentemente, a resistência à compressão das argamassas com RCOT e ESC é bem 

menor. De acordo com Islam (2015), para que seja utilizado 100% do resíduo de concha 

de ostra em substituição ao agregado natural, uma alternativa seria utilizar 75% de escória 

de alto forno em substituição ao cimento. Essa alternativa é incompatível com os 

resultados apresentados, uma vez que, a utilização de 100% de RCOT e 75% ESC 

proporcionou uma redução de 82% na resistência à compressão, em relação à argamassa 

de referência. Os autores não explicam o motivo dessa definição. 

3.4.2 Aplicação de RCMB em concretos 

3.4.2.1 RCMB como substituição do aglomerante 

Olivia et al. (2015) avaliaram as resistências à compressão e tração do concreto 

com resíduo de concha de molusco bivalve moída (RCMBM). O cimento foi substituído 

parcialmente por resíduo de conchas de ostra moído nos teores de 2, 4, 6 e 8%, em massa. 

Para produção do concreto, os materiais utilizados foram: cimento Portland tipo I, areia 

fina com massa específica de 2,6 g/cm3, agregado graúdo com massa específica de 

2,70g/cm3 e RCMBM calcinadas a uma temperatura de 500°C, durante 3 dias. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 20. 
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Tabela 20 Resultados de resistência à tração na flexão e resistência à compressão avaliadas por 

Olivia et al. (2015) 

Mistura 
ft/ftref fc/fcref 

7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

REF - - - - 

RCMBM (4%) 1,00 1,20 0,99 0,99 

Fonte: Olivia et al. (2015). 

Nota: RCMBM – resíduo de concha de molusco bivalve moído. 

 

Observa-se que a resistência à tração na flexão do concreto aos 28 dias, com 4% 

de RCMB foi 20% maior do que o concreto de referência. No que se refere a resistência 

à compressão praticamente não houve variação entre o concreto com 4% de RCMBM e 

o concreto de referência. Para os teores de substituição de 2, 6 e 8%, as resistências à 

compressão foram de 30,0, 28,0 e 30,0 MPa aos 28 dias, respectivamente, sendo estes 

resultados menores quando comparados com o concreto com teor de substituição de 4% 

(32,2 MPa). Dessa forma, os autores adotaram este teor de substituição como o teor ótimo 

para comparar com o concreto de referência. Mas como foi visto a mistura com 4% de 

substituição não apresentou ganho de resistência à compressão em relação ao concreto de 

referência (Tabela 20). 

3.4.2.2 RCMB como substituição dos agregados 

Yang et al. (2010) utilizaram conchas de ostras triturada (RCOT), substituindo 

parcialmente o agregado miúdo natural, para produção de concreto e avaliaram a 

resistência à compressão a longo prazo. Os teores de substituição foram de 10 e 20%, em 

massa. Nesse estudo, Yang et al. (2010) avaliaram a resistência à compressão dos 

concretos. Na Tabela 21estão apresentados os resultados. 

Tabela 21 Resultados de resistência à compressão dos concretos avaliados por Yang et al. (2010) 

Mistura a/c 7 dias 28 dias 6 meses 1 ano 
fc/fcref 

28 dias 1 ano 

REF 0,45 25,8 29,3 38,8 40,6 - - 

RCOT (10%) 0,45 25,3 29,1 36,5 39,2 0,99 0,97 

RCOT (20%) 0,45 25,0 29,6 34,3 37,2 1,01 0,92 

Fonte: Yang et al. (2010). 

Nota: RCOT – resíduo de concha de ostra triturado. 

 

Com base nos resultados observa-se que não houve variação na resistência à 

compressão dos concretos, até 28 dias de idade. Após os 28 dias, a resistência à 

compressão dos concretos com 10 e 20% de substituição reduziu à medida que, o teor de 

RCOT aumentou. Esta redução chegou a 8% para o concreto com 20% de RCOT, com 1 
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ano de idade. Os autores não justificaram este comportamento. O resíduo está 

substituindo o agregado miúdo e a relação a/c para todas as misturas é a mesma. 

Kuo et al. (2013) estudaram a utilização de RCOT na produção de concretos 

autoadensáveis. Os materiais utilizados para produção dos concretos foram: cimento 

Portland I, RCOT e cinzas volantes (CV). Os teores de substituição do agregado miúdo 

por RCOT foi de 5, 10, 15 e 20%, em massa. Também foi feita a substituição de 20% do 

cimento por cinzas volantes, em massa. A relação água/aglomerante foi de 1,30, foi 

determinada a resistência à compressão aos 7 e 28 dias. A trabalhabilidade foi medida 

pelo abatimento do tronco de cone. Na Tabela 22 estão apresentados os resultados. 

 

 

Tabela 22 Resultados de taxa de resistência à compressão relativa dos concretos avaliados por Kuo 

et al. (2013) 

Misturas Abatimento (mm) 
fc/fcref 

7 dias 28 dias 

REF 280 - - 

RCOT (5%) 270 1,00 1,00 

RCOT (10%) 270 0,80 0,82 

RCOT (15%) 270 0,80 0,81 

RCOT (20%) 250 0,62 0,66 

Fonte: Kuoet al. (2013). 

Nota: RCOT- resíduo de concha de ostra triturado. 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 22 percebe-se que a utilização 

de RCOT reduziu o abatimento, principalmente para o teor de 20%. Kuo et al. (2013) 

atribuem este comportamento à alta taxa de absorção que o resíduo apresenta (7,6%), e à 

granulometria do resíduo (módulo de finura igual a 2,00), que foi bem menor do que o do 

agregado natural (módulo de finura igual a 3,02). Segundo os autores, a substituição do 

agregado natural por RCOT aumentou a quantidade de água adsorvida à superfície, de 

modo que a trabalhabilidade da mistura com o resíduo é reduzida. 

Observa-se que a resistência à compressão do concreto com 5% de RCOT foi igual 

à resistência do concreto de referência. Os concretos com 10,15 e 20% de RCOT 

apresentaram resistência à compressão inferior a do concreto de referência. Kuo et al. 

(2013) não justificam esse comportamento. Provavelmente com até 5% de RCOT, as 

partículas do resíduo promovem um melhor preenchimento na mistura. A partir deste teor, 

a forma dos grãos do resíduo passou a ter maior influência na mistura, aumentando a 

porosidade do concreto e, consequentemente, reduzindo a sua resistência. 
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Nos estudos desenvolvidos por Eo e Yi (2015) foram produzidos concretos com 

substituição de 10,  30 e 50% do agregado miúdo natural por resíduo de concha de ostra 

triturada (RCOT). Embora os autores tenham também produzidos concretos com 

substituição de 10%,  no presente trabalho não será descrito   devido a ausência dos 

resultados para trabalhabilidade e de resistência à compressão. Os autores também 

avaliaram a substituição do agregado graúdo natural nos teores de 10, 30, 50 e 100% por 

RCOT. Eo e Yi (2015) avaliaram a trabalhabilidade e a resistência à compressão dos 

concretos com diferentes relações a/c. No presente estudo serão apresentados apenas os 

resultados do concreto com substituição do agregado miúdo natural por RCOT. Na Tabela 

23 são apresentados os resultados do estudo de Eo e Yi (2015). 

Observa-se na Tabela 23 que o abatimento para os concretos com 30% de COT 

aumenta à medida que a relação a/c aumenta. No entanto, para os concretos com 50% de 

RCOT, o abatimento permanece inalterado com o aumento da relação a/c. Esse 

comportamento não era o esperado, embora os autores não discutam. Observa-se ainda 

que, os concretos com 30 e 50% de RCOT apresentam maior abatimento do que o 

concreto de referência, para todas as relações a/c. Os autores atribuem esse 

comportamento ao fato de que com menor quantidade de agregado miúdo natural a 

ligação entre a pasta de cimento e agregado é reduzida o que provoca uma segregação e 

maior abatimento do concreto.  

Tabela 23 Resultados da relação a/c, abatimento e taxa de resistência à compressão relativa dos 

concretos  avaliados por Eo e Yi (2015) 

Mistura a/c Abatimento (mm) fc7/fc7ref 

REF 

0,40 78 - 

0,50 80 - 

0,55 80 - 

0,60 100 - 

RCOT (30%) 

0,40 100 0,80 

0,50 120 0,74 

0,55 140 0,79 

0,60 140 0,88 

RCOT (50%) 

0,40 140 0,65 

0,50 140 0,66 

0,55 140 0,74 

0,60 140 0,81 

Fonte: Eo e Yi (2015). 

Nota: RCOT – resíduo de concha de ostra triturado. 

 

Quanto aos resultados de resistência à compressão encontrados por Eo e Yi 

(2015), verifica-se que os concretos com RCOT apresentaram redução, para todos os 
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teores e relações a/c estudados. Entretanto os autores não justificam esse comportamento, 

mas afirmam que o RCOT pode ser utilizado para produção de concretos. E que novos 

estudos sobre durabilidade e viabilidade econômica se faz necessário, em trabalhos 

futuros.  Há que se ponderar tal recomendação, uma vez que, a utilização de RCOT 

reduziu de 12 a 35% a resistência à compressão dos concretos. 

3.4.3 Aplicação da RCMB em blocos 

Lima (2011) utilizou resíduo de  conchas moluscos bivalves triturados (RCMBT) 

para produção de blocos, em substituição da areia. Os materiais utilizados foram: Cimento 

CP V - ARI, areia natural e pedrisco de basalto. O traço utilizado foi 1,00:2,00:2,00, em 

massa. A substituição da areia por RCMBT foi nos percentuais de 20, 60 e 100%. 

Utilizou-se um concreto seco, partindo-se da relação a/c 0,30,e chegou-se aos valores de 

relação a/c 0,44 para a substituição de 20% de areia natural por CMBT, 0,47 para 60% de 

substituição e 0,44 para 100% de substituição. 

Neste estudo de Lima (2011), foram produzidos corpos de provas para uma 

investigação inicial. Porém, após a análise das resistências à compressão dos corpos de 

provas, os teores de substituição de 60 e 100% apresentaram maior resistência à 

compressão, equivalente a 3,0 MPa, resistência mínima exigida para blocos estruturais. 

Salienta-se que foram produzidos dois blocos estruturais para cada uma das duas 

porcentagens de substituição escolhidas. 

Partindo da investigação preliminar, Lima (2011) produziu blocos com dimensões 

de 50 cm de comprimento, 30 cm de altura e 10,5cm de largura para os teores de 

substituição de 60 e 100%.Os resultados da resistência média, aos 28 dias, foram de 2,93 

MPa e 3,48 MPa, respectivamente. O autor concluiu que a substituição da areia não 

interferiu na resistência à compressão dos blocos produzidos com RCMBT. O autor não 

justificou esse comportamento, e indica que é necessário um estudo mais detalhado para 

validação dessa afirmativa. 

Batista et al. (2009) produziram 3 tipos de blocos verdes, substituindo a areia fina 

e areia média por resíduo de conchas de moluscos bivalves triturado, não especificado 

(RCMBT), concha de moluscos bivalves e ostra triturado (RCMBOT) e por conchas de 

ostras triturado (RCOT),todos com percentual de 100%. Os resultados de resistência à 

compressão, aos 28 dias, apresentados para os dois tipos de agregado (areias fina e média) 

estão apresentados na Tabela 24. 
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Tabela 24 Taxa de resistência à compressão relativa dos blocos avaliados por Batista et al. (2009) 

Mistura 
Areia fina Areia média 

fc7/fcref7 fc28/fc287 fc7/fcref7 fc28/fcref28 

REF - - - - 

100% RCMBT 1,04 1,18 1,02 1,26 

100% RCMOT 1,06 1,26 1,17 1,27 

100% RCOT 0,97 0,99 0,96 1,02 

Fonte: Batista et al. (2009). 

Nota: RCMBT -  resíduo de concha de molusco bivalve triturado; RCMOT -  

resíduo  de concha de molusco bivalve e concha de ostra triturado; RCOT – 

resíduo de concha de ostra triturado. 

 

Pode-se observar que a utilização de 100% de RCMBT e RCMMOT em 

substituição à areia proporcionou um grande aumento na resistência à compressão dos 

blocos. Já à utilização de 100% de RCOT não influência significativamente na resistência 

à compressão dos blocos. Batista et al. (2009) não comentam como se deu a influência 

do resíduo e não apresentam dados para que se possa embasar uma avaliação. 
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4 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho foi desenvolvido o programa 

experimental. Realizou-se a caracterização dos materiais secos, conforme ilustrado no 

organograma da Figura 5, bem como a avaliação das propriedades das argamassas no 

estado fresco e no estado endurecido, ilustrado no organograma da Figura 6.  Os ensaios 

foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção e de Estruturas da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Os resultados obtidos no estudo foram 

avaliados estatisticamente por meio da análise de variância utilizando o software 

Statistica® e comparação de médias, através do teste de Tukey. 

 

 
Figura 5 Organograma referente aos ensaios  de caracterização dos materiais secos 
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Figura 6 Organograma referentes ás propriedades avaliadas das argamassas produzidas 

4.1 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

4.1.1 Cimento 

Para a produção das argamassas foi utilizado o cimento Portland CP II Z 32 

(cimento Portland composto com pozolana). Este tipo de cimento foi escolhido em 

virtude de sua disponibilidade na região. A caracterização do cimento foi realizada de 

acordo com as prescrições normativas vigentes, cujos os resultados estão apresentados na 

Tabela 25. 

Tabela 25 Propriedades físicas e mecânicas do cimento Portland CP II Z 32 

Propriedade avaliada 

Método de ensaio 
Resultados  

Limites da NBR 11578 (ABNT, 

1991) 

Massa específica  

NBR NM 23 (ABNT, 2001) 
2,93 g/cm3 - 

Índice de finura  

NBR 11579 (ABNT, 1991) 
2,7 % < 12,0% 

Tempo de pega  

NBR NM 65 (ABNT, 2003) 

Início 

Fim 

2:40 h 

3:45 h 

> 1 h 

< 10 h 

Resistência à compressão 

NBR 7215 (ABNT, 1996) 

3 dias 21,3 MPa > 10 MPa 

7 dias 26,2 MPa > 20 MPa 

28 dias 32,0 MPa > 32 MPa 

 

Observou-se, em função dos resultados obtidos, que o cimento utilizado neste estudo 

atendeu aos limites especificados na NBR 11578 (ABNT, 1991). 

 

Durabilidade 

Absorção de água 

por imersão, 

índice de vazios e 

massa especifica 

Absorção de água 

por capilaridade 

Retenção de água 

Estado fresco 

Densidade de 

massa 

Teor de ar 

Resistência à tração 

na flexão e a 

compressão 

Propriedades avaliadas das 

argamassas 

Estado endurecido 

Retração por secagem 
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4.1.2 Agregado miúdo natural 

Foi utilizada uma areia quartzosa, proveniente do município de Alagoinhas-Bahia. 

A caracterização do agregado miúdo natural foi realizada de acordo com as prescrições 

normativas. Os resultados estão apresentados na Tabela 26. A curva de distribuição 

granulométrica está apresentada no gráfico da Figura 7. 

Tabela 26 Resultados da caracterização do agregado miúdo natural 

Propriedades avaliadas 
% RI %RA NBR 7211 (ABNT, 2005) 

Abertura da peneira (mm) 

4,8 1 1 - 

2,4 0 1 - 

1,2 1 2 - 

0,6 11 13 - 

0,3 54 67 - 

0,15 26 93 - 

< 0,15 7 100 - 

Dimensão máxima característica (mm) 

NBR NM 248 (ABNT, 2003) 
1,2  - 

Módulo de finura - NBR NM 248 (ABNT, 2003) 1,77 - 

Absorção de água (%) - NBR NM 30 (ABNT, 2001) 0,10 - 

Massa específica(kg/dm3) - 

NBR 52 (ABNT, 2003) 

Aparente 2,62 

- S.S.S. 2,62 

Agregado seco 2,61 

Massa unitária (kg/dm3)- NBR 

7251 (ABNT, 1982) 
                                       1,60 - 

Material pulverulento (%) - 

NBR NM 46 (ABNT, 2003) 
                                       2,10 - 

Impurezas orgânicas - NBR 

NM 49 (ABNT, 2001) 
 Mais clara 

Mais clara que a solução 

padrão 

Nota: RI - % retido individual; RA -% retido acumulado. 
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Figura 7 Curva de composição granulométrica do agregado miúdo natural 

4.1.3 Resíduo de concha de moluscos bivalves (RCMB) 

4.1.3.1 Beneficiamento 

O RCMB foram coletadas nas residências de marisqueiras(os), as quais ficam 

próximas de terrenos onde estes resíduos comumente eram depositados (Figura 8a), no 

distrito de Nagé, município de Maragojipe – Bahia. Após a coleta, as conchas foram 

armazenadas em sacos (Figura 8b) e transportadas para o Laboratório de Materiais de 

Construção da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

  
(a) (b) 

Figura 8 Aspectos da coleta RCMB: a) resíduos dispostos no quintal das residências; b) resíduos 

a serem transportados para o laboratório 

O processo de beneficiamento do resíduo envolveu duas lavagens com água, em 

uma betoneira de eixo inclinado (Figura 9a), por cinco minutos. Em seguida procedeu-se 

a secagem ao ar (Figura 9b), para posterior armazenamento em caixas plásticas e 

trituração. 
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(a) (b) 

Figura 9 Aspectos do beneficiamento RCMB: a) resíduo após a lavagem em betoneira; 

b)secagem do resíduo, ao ar 

4.1.3.2 Trituração do  RCMB 

Após a secagem, as conchas foram trituradas em um moinho de martelos (Figura 

10). As conchas foram submetidas a  diferentes ciclos de trituração nos tempos de 7, 5 e 

3 minutos, sendo utilizado 6 kg do resíduo a cada ciclo. O tempo de 3 minutos mostrou-

se satisfatório uma vez que neste tempo o resíduo apresentou granulometria compatível 

para agregado míudo. O que implica em menor consumo de energia em relação aos 

demais ciclos testados.   

Figura 10 Procedimento da trituração do RCMB : a) moinho de martelos; b) amostra de conchas a 

serem trituradas; c) aspecto do resíduo após trituração 

 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 
                                  (c) 
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Figura 11 Aspecto da homogeneização do RCMB triturado 

4.1.3.3 Caracterização do RCMB triturado 

A caracterização do resíduo de concha de molusco bivalve triturado (RCMBT) foi 

realizada de acordo com os métodos de ensaio prescritos na NBR 7211 (ABNT, 2005). A 

granulometria a laser foi realizada no laboratório da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF), em um equipamento da marca Malvern MasterSizer 2000, 

utilizando como dispersante água deionizada, cujo o tempo de dispersão foi de 15 

minutos. Para efeito de comparação, na Tabela 27 estão apresentados os resultados dos 

ensaios físicos do RCMBT, bem como do agregado natural. 

A Figura 12 apresenta a curva granulométrica do RCMBT, obtida pelo método da 

NBR NM 248 (ABNT, 2003). Para efeito da comparação, no gráfico também foi inserida 

a curva granulométrica do agregado miúdo natural. 

Pode-se observar, na Tabela 27, que com a trituração para o tempo adotado de 3 

minutos o resíduo tornou-se bastante fino (módulo de finura 1,13 e teor de pulverulento 

elevado 18,7%). A dimensão máxima característica do RCMBT obtido foi de 0,6 mm. 

Observa-se que a RCMBT é bem mais fino que o agregado miúdo natural, o que pode 

contribuir para que o resíduo preencha melhor os vazios da argamassa. Por outro lado, o 

elevado teor de finos pode aumentar a demanda de água nas misturas, o que pode 

comprometer as propriedades no estado endurecido. 

O gráfico da Figura 13 mostra a curva granulométrica do RCMBT, obtida por 

meio da granulometria a laser.   
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Tabela 27 Resultados dos ensaios de caracterização das  RCMBT 

Propriedades Avaliadas 
% RI %RA 

Abertura da peneira (mm) 

4,8 - - 

2,4 0 0 

1,2 0,2 0 

0,6 4,3 5 

0,3 38,7 43 

0,15 24,2 67 

< 0,15 32,6 100 

Dimensão máxima característica (mm) 

NBR NM 248 (ABNT, 2003) 
0,6 

Módulo de finura - NBR NM 248 (ABNT, 2003) 1,13 

Absorção de água (%) - NBR NM 30 (ABNT, 2001) 3,6 

Massa específica(kg/dm3) 

NBR 52 (ABNT, 2003) 

Aparente 2,71 

S.S.S.  2,55 

Agregado seco 2,47 

Massa unitária (kg/dm3)- NBR 

7251 (ABNT, 1982) 
1,38 

Material pulverulento (%) - 

NBR NM 46 (ABNT, 2003) 
                                        18,7 

Granulometria a laser (µm) 

D10 

D50 

D90 

14,1 

288,4 

722,0 
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Figura 12 Curva da composição granulométrica do RCMBT e do agregado miúdo natural 

 
Figura 13 Curva granulométrica do RCMBT 

Foi realizada uma análise, através de lupa estereoscópica, com o intuito de avaliar 

a forma dos grãos de maiores dimensões da RCMBT e do agregado miúdo natural. Para 

análise dos grãos < 0,15 utilizou-se um microscópio óptico com lente de resolução de 

100x de aumento. Os grãos de dimensão < 0,15 foram imersos em uma solução de 

benzeno. Esses ensaios foram realizados no Instituto de Biologia- Universidade Federal 

da Bahia. 

Nas Figuras 14a e b observa-se que os grãos do RCMBT retidos entre (#4,8 – 2,4 

mm) e (#2,4 – 1,2 mm) respectivamente, são tipicamente angulares. Essa tendência 

também é observada para os grãos retidos entre (#0,3 – 0,15 mm) e < 0,15 mm, conforme 

pode-se  verificar nas Figuras 14e e f, respectivamente. No entanto, os grãos 

correspondentes às frações, (#1,2 – 0,6 mm) e (#0,6 – 0,3 mm) apresentam uma tendência 

à forma esférica, conforme mostra as Figuras c e d. 
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No que se refere ao agregado natural os grãos nas diferentes frações apresentam 

uma tendência de forma esférica, conforme observa-se na Figura 15 (a a c) 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 14 Imagens de grãos do RCMBT : a) Grãos de dimensão entre 4,8-2,4 mm; b) Grãos de 

dimensão entre 2,4-1,2 mm; c) Grãos de dimensão entre 1,2-0,6 mm; d) Grãos de dimensão entre 0,6-

0,3 mm; e) Grãos de dimensão entre 0,3-0,15 mm; e) Grãos com dimensão < 0,15 mm. 

 



64 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 15 Imagens de grãos do agregado natural : a) Grãos de dimensão entre 2,4-1,2 mm; b) 

Grãos de dimensão entre 1,2-0,6 mm; c) Grãos de dimensão entre 0,3-0,15 mm. 

A composição química foi determinada por EDX realizada no laboratório da 

COPPE- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), também foi realizada difração 

de raios X para avaliar a estrutura dos compostos da CMBT realizada no laboratório da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). 

O resultado da análise química por EDX está apresentado na Tabela 28.  

Tabela 28 Composição química do RCMBT 

CaO 

(%) 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

SO3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

K2O 

(%) 

TiO2 

(%) 

MnO 

(%) 

ZnO 

(%) 

P.F. 

(%) 

54,8 0,0 0,0 0,4 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 44,0 

 

De acordo com os resultados apresentados pode-se observar que o RCMBT é 

composto basicamente por óxido de cálcio (54,8%). 

O resultado da análise mineralógica do RCMBT está apresentado no gráfico da 

Figura 16. 
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Figura 16 Difratograma de uma amostra do  RCMBT 

Com base na análise cristalográfica pode-se dizer que o RCMBT é um material 

heterogêneo e predominantemente cristalino. Observa-se que o RCMBT é composto 

predominantemente por fases cristalinas de Aragonita (CaCO3), Feldspato (K, Na, Ca) 

(Si, Al)4 O8.) e Calcita (CaCO3).  

4.1.4 Água 

A água utilizada no desenvolvimento do estudo foi proveniente da rede de 

abastecimento da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

4.2 DEFINIÇÃO DO TRAÇO E PRODUÇÃO DAS ARGAMASSAS 

O traço unitário utilizado para as argamassas foi de 1,0:6,0 (cimento:agregado 

miúdo), em massa. Esse traço foi escolhido considerando a aplicação dessas misturas 

como argamassa para assentamento e revestimento. A substituição do agregado miúdo 

natural pelo CMBT foi feita nos teores de 5, 10, e 15%, em massa. A consistência das 

argamassas foi fixada em 260±5 mm. A Tabela 29 apresenta o consumo de materiais por 

metro cúbico para cada mistura, considerando a compensação de volume para o resíduo 

de concha de molusco bivalve triturado (RCMBT). A mistura foi realizada conforme a 

descrição da NBR 7215 (ABNT, 1996), em uma argamassadeira com capacidade máxima 

de 20 litros.  
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Tabela 29 Consumo de materiais por metro cúbico de argamassa e índice de consistência 

Mistura Traço unitário, em 

massa 

(cimento:areia:a/c) 

Índice de 

Consistência 

(mm) 

Consumo de materiais (kg) 

Cimento Areia CMBT Água 

Referência 1,00:6,00:1,08 262 269 1617 - 291 

5%RCMBT 1,00:6,00:1,07 259 270 1540 84 289 

10%RCMBT 1,00:6,00:1,08 262 269 1455 167 291 

15%RCMBT 1,00:6,00:1,08 260 269 1374 251 291 

Nota: RCMBT- resíduo de concha de molusco bivalve triturado 
 

 

Observa-se na Tabela 29 que todas as argamassas apresentaram a mesma relação 

a/c para atingir o índice de consistência fixado (260±5 mm), embora a argamassa com 

teor de 5% RCMBT, que apresentou uma pequena variação. Propriedades avaliadas nas 

argamassas no estado fresco 

As argamassas no estado fresco foram avaliadas quanto à retenção de água, segundo 

a NBR 13277 (ABNT, 2005), densidade de massa e teor de ar incorporado, de acordo 

com a NBR 13278 (ABNT, 2005). Para cada mistura foram realizadas duas 

determinações por ensaio, e definida a média. 

4.2.1 Propriedades avaliadas nas argamassas no estado endurecido 

No estado endurecido foram realizados os ensaios de resistência à tração na 

flexão, resistência à compressão, absorção por imersão, índice de vazios e massa 

especifica, absorção por capilaridade e retração por secagem. 

Na determinação das resistências à tração na flexão e à compressão, para cada 

mistura foram produzidos 3 corpos de provas prismáticos com dimensões (4x4x16) cm. 

Os corpos de prova foram moldados, adensados e curados de acordo com as prescrições 

da NBR 13279 (ABNT, 2005). Tanto aos 7, quanto aos 28 dias de idade, foram ensaiados 

3 corpos de prova para resistência à tração na flexão e 6 corpos de prova para resistência 

à compressão. A ruptura foi realizada em uma prensa da marca SCHIMADZU, com 

capacidade de 100 kN. 

Foram determinados a absorção de água por imersão, índice de vazios e massa 

específica, de acordo com a NBR 9778 (ABNT, 2005). Para cada mistura foram moldados 

3 corpos de provas cilíndricos (5 x 10) cm, desmoldados após 24 horas e colocados em 

cura úmida até 28 dias de idade.  

O ensaio de absorção de água por capilaridade das argamassas produzidas, foi 

realizado de acordo com a NBR 15259 (ABNT, 2005). Para execução do ensaio foram 

moldados 3 corpos de prova prismáticos (4x4x16) cm, para cada mistura. Os corpos de 
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provas foram desmoldados após 24 horas, e submetidos à cura ao ar com temperatura 

controlada, até a idade de 28 dias. As massas dos corpos de prova foram determinadas, 

além dos tempos estabelecidos por norma, também para 3, 6, 24 e 72 horas, até constância 

de massa. A Figura 17 mostra aspecto dos corpos de prova durante o ensaio de absorção 

por capilaridade. 

 
Figura 17 Aspecto dos corpos de prova no ensaio de capilaridade 

 

Para determinação da taxa de absorção, fez-se uma adaptação do método 

desenvolvido por Kelham (1988). O método avalia o ganho de massa de corpos de prova 

num período, medido em intervalos de tempo. Diferentemente do tempo descrito pela 

norma NBR 15259 (ABNT, 2005) que estabelece apenas, os tempos de 10 e 90 minutos. 

Dessa forma, plota-se os pontos correspondentes ao acúmulo de massa, em função da raiz 

quadrada do tempo. Posteriormente, duas retas são interpoladas nos pontos plotados: a 

primeira referente ao período de absorção inicial e a segunda no trecho de saturação dos 

CPs. Esta última caracteriza-se por uma diminuição significativa do ganho de massa das 

amostras. Denomina-se nick point, o ponto de interseção entre as duas retas que 

corresponde ao inicio de saturação dos CPs. A taxa de absorção, em g/√ℎ
2

, é determinada 

pela relação entre a inclinação da reta de absorção inicial e a área da seção transversal do 

corpo de prova. A Figura 18 ilustra as retas obtidas através da plotagem dos dados de 

ganho de massa em função da raiz quadrada do tempo. 
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Figura 18 Esquema gráfico do ensaio de absorção por capilaridade (adaptado de Kelham, 1988) 

A determinação da retração por secagem das argamassas, foi realizada conforme 

a NBR 8490 (ABNT, 1984), até a idade de 200 dias. Para realização do ensaio foram 

moldados corpos de provas prismáticos com dimensões de 2,5 x 2,5 x 28,5 cm, Figura 

19, conforme recomendado pela norma. 

  
(a) (b) 

Figura 19 Aspectos do ensaio de retração por secagem: a)corpos de prova moldados; b) realização 

da leitura dos cps 

Para o ensaio de retração por secagem, os corpos de prova foram mantidos nos 

moldes e colocados em ambiente de laboratório, posteriormente foram mantidos em 

ambiente climatizado, com umidade relativa de 50±4% e temperatura de 23±2 °C. Após 

24 horas, os corpos de prova foram desmoldados e submersos em água por 15 minutos, 

como preconiza a norma NBR 8490 (ABNT, 1984). Dessa forma foi realizada a primeira 

leitura. Foi também verificado a retração dos corpos de prova nas idades de 3, 7, 14, 21, 

28, 32, 35, 42, 56, 84, 90, 180 e 200 dias.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 PROPRIEDADES NO ESTADO FRESCO 

Os resultados das médias, desvios padrão e coeficientes de variação obtidos nos 

ensaios de retenção de água, densidade de massa e teor de ar das argamassas estudadas 

estão apresentados na Tabela 30 (os resultados individuais estão apresentados no 

Apêndice 1, Tabela 41). 

Tabela 30 Resultados de médias da retenção de água, densidade de massa e teor de ar das 

argamassas estudadas 

Mistura 

Retenção de água±Sd (CV) 

(%)±% (%) 

Densidade de massa±Sd 

(CV) 

kg/m3±kg/m3 (%) 

Teor de ar±Sd (CV) 

%±% (%) 

Referência 66±2,39 (3,65) 2029±1,01 (0,05) 6.8±0,05 (0,73) 

5%RCMBT 65± 0,47 (0,73) 2032±1,51 (0,07) 7.0±0,07 (1,02) 

10%RCMBT 65±0,23 (0,35) 2036±0,74 (0,04) 6.7±0,03 (0,53) 

15%RCMBT 67±0,23 (0,34) 2037±0,11 (0,01) 6.8±0,01 (0,10) 

Nota: RCMBT- resíduo de concha de molusco bivalve triturado; Sd – desvio padrão; CV - coeficiente de 

variação (%). 

 

Observa-se que o uso do RCMBT em substituição a areia natural promoveu 

apenas pequenas diferenças nos resultados das propriedades de retenção de água, 

densidade de massa e teor de ar, conforme pode ser observado nas Figura 20 a, b e c, 

respectivamente. 

Com o objetivo de verificar a influência do teor de substituição do agregado miúdo 

natural pela RCMBT sobre as propriedades das argamassas no estado fresco, foram 

determinadas as análises de variância (ANOVA) para cada uma dessas propriedades. 

Como mencionado, a análise estatística foi realizada com o auxílio do software 

Statistica®, e seus resultados estão apresentados na Figura 20. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 20 Resultados relativos de: a) Retenção de água; b) Densidade de massa; c) Teor de ar 

Conforme observado na Figura 20, o teor de RCMBT não influenciou 

significativamente os resultados de retenção de água. No entanto, os resultados de 

densidade de massa e teor de ar foram influenciados de forma significativa pelo uso do 

CMBT em substituição ao agregado miúdo natural.  

Tabela 31 Resultados da ANOVA para a retenção de água, densidade de massa e teor de ar quando 

avaliada a variável teor de substituição 

Retenção de água 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05  
 

Significância 

Teor de 

substituição 
3 2,52 1,66 6,591 NS 

ERRO 4 1,52    

Densidade de massa 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05  
 

Significância 

Teor de 

substituição 
3 25 26 6,591 S 

ERRO 4 1    

Teor de ar 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05  
 

Significância 

Teor de 

substituição 
3 0,014 7,1 6,591 S 

ERRO 4 0,002    

Nota: GDL- Graus de Liberdade; MQ- Média Quadrada; Fcalculado- Valor calculado de F; F0,05- Valor 

Tabelado de F para o nível de significância de 5%; S- Significativo; NS- Não Significativo. 
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A Figura 21 apresenta o efeito do RCMBT para os diferentes teores sobre as 

propriedades das argamassas no estado fresco. 

Além da ANOVA, os resultados de retenção de água foram submetidos ao teste 

de Tukey, para comparação múltipla de médias.  

Tanto a argamassa de referencia, quanto as argamassas com RCMBT podem ser 

classificadas de acordo com a NBR 13281 (ABNT, 2005) como argamassas da Classe 

U1, quando apresenta capacidade de retenção de água ≤ 78% e Classe D5 quando a 

densidade de massa é entre 1800 a 2200 kg/m3.  

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 21 Comportamento das argamassas quanto às propriedades 

avaliadas no estado fresco: a) Retenção de água; b) Densidade de massa; c) 

Teor de ar 

Não foi encontrado na literatura estudos em que se avaliou a influência da 

utilização do RCMBT como agregado, na retenção de água, densidade de massa e teor de 

ar. 

Souto (2016), em seu estudo descrito no item 3.4.1.2, encontrou um valor de 98% 

de retenção de água para a argamassa mista (cimento, cal e areia) e 93% de retenção de 

água para argamassa em que substituiu 100% da cal por RCMB. Embora o autor não 
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apresente justificativa, esse comportamento é, provavelmente, atribuído aos finos 

oriundos dos aglomerantes. Segundo Carasek (2007) a cal favorece a maior retenção de 

água. Além disso, observa-se que os resultados de retenção de água encontrados pelo 

autor são superiores aos resultados do presente estudo. Vale ressaltar que o autor utilizou 

tanto a cal quanto o RCMB como aglomerantes. Além disso, o traço de argamassa 

estudado por Souto foi bastante diferente (1,0:1,0:7,0). 

Tanto os resultados de densidade de massa quanto de teor de ar foram 

influenciados significativamente pelo uso do RCMBT em substituição à areia (Tabela 

31). No gráfico da Figura 21, é possível observar que há um pequeno incremento da 

densidade de massa das argamassas com o aumento do teor de substituição da areia 

natural pelo RCMBT, quando comparadas com a argamassa de referência. 

No caso do teor de ar, a mistura com 5% de RCMBT apresentou um aumento de 

2%, em relação à mistura de referência, enquanto que a argamassa com 10% de resíduo 

apresentou uma redução de 1%. 

Com base no teste de Tukey para determinar a comparação múltipla de médias 

dos resultados de densidade de massa e teor de ar, observou-se que: 

1) Constatou-se não haver diferença entre as médias avaliadas. Assim, na 

produção das argamassas estudadas com RCMBT em substituição à areia fina, 

pode-se afirmar que o uso de até 15% de resíduo não altera os resultados de 

retenção de água. 

2) as médias de densidade de massa são consideradas diferentes entre as misturas 

Ref e 10%RCBMT e Ref e 15%RCBMT. Tal comportamento pode ser 

atribuído ao fato do resíduo apresentar massa específica cerca de 4% maior do 

que o agregado miúdo natural. A densidade de massa é influenciada pelo teor 

de ar, que para essas misturas não apresentaram grandes diferenças (Figura 

20), e pela massa específica dos materiais, principalmente dos agregados 

(CARASEK, 2007). Para as misturas Ref e 5%RCMBT e misturas 

10%RCBMT e 15%RCBMT as médias  de densidade de massa  são 

estatisticamente semelhantes. Para um pequeno teor de resíduo (5%) em 

substituição à areia, o resultado de densidade de massa não sofreu grande 

alteração. É importante salientar que a mistura 5%RCMBT apresentou um 

teor de água ligeiramente menor que a mistura de referência, o que pode ter 

contribuído com esse comportamento (Tabela 29); 
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3) para o teor de ar, só há diferença das médias entre as misturas 5%RCMBT e 

10%RCMBT, o que pode ser observado no gráfico da Figura 19c. Entre as 

misturas Ref e 10%RCBMT e misturas Ref e 15%RCBMT o teste de Tukey 

não se verificou diferenças entre médias. 

No estudo de Souto (2016), os resultados obtidos de densidade de massa para a 

argamassa de referência e com 100% de resíduo, foram iguais (2100 kg/m3). Esse 

comportamento é esperado, devido à cal apresentar um alto teor de finos. Por outro lado, 

acredita-se que a argamassa com resíduo de conchas de moluscos bivalves apresente esse 

comportamento devido ao alto teor de substituição (100%), devido o resíduo apresentar 

maior massa especifica comparada com a cal. 

Com base nos resultados é possível afirmar que as argamassas produzidas do 

presente estudo atendem aos requisitos estabelecidos pela NBR 13281 (ABNT, 2005), 

para argamassas de assentamento e revestimento de paredes. 

5.2 PROPRIEDADES NO ESTADO ENDURECIDO 

5.2.1 Resistência à tração na flexão 

Os resultados de médias de resistência à tração na flexão das argamassas, bem 

como, desvios padrão e coeficientes de variação, para as idades de 7 e 28 dias, estão 

apresentados na Tabela 32. Além disso, estão apresentados os resultados de desvio 

absoluto máximo, conforme estabelece a NBR 13279 (ABNT, 2005).Os resultados 

individuais de resistência à tração na flexão das argamassas estão apresentados no 

Apêndice 1, Tabela 42. 

A Figura 22 mostra o gráfico da resistência à tração na flexão relativa das 

argamassas estudadas. 

Tabela 32 Resultados de médias de resistência à tração na flexão, nas idades de 7 e 28 dias, desvio 

padrão e coeficiente de variação, das argamassas estudadas 

Argamassa 

Idade 

7 dias 28 dias 

ftm±Sd (CV) - 

MPa±MPa (%) 

Desvio absoluto 

máximo (MPa) 

ftm±Sd (CV) - 

MPa±MPa (%) 

Desvio absoluto 

máximo (MPa) 

Referência 2,11 ± 0,14 (6,8) 0,2 2,32 ± 0,06 (2,7) 0,1 

5% RCMBT 2,30 ± 0,16 (6,9) 0,2 2,92 ± 0,27 (9,4) 0,3 

10% RCMBT 2,28 ± 0,11 (4,8) 0,1 3,08 ± 0,21 (6,7) 0,2 

15% RCMBT 2,22 ± 0,08 (3,6) 0,1 2,89 ± 0,21 (7,1) 0,2 

Nota: RCMBT- resíduo de concha de molusco bivalve triturado; ftm- resistência média à tração na 

flexão (MPa); Sd – desvio padrão; CV -coeficiente de variação (%). 
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Figura 22 Resultados de resistência relativa para tração na flexão das argamassas 

Observa-se na Figura 22, que a resistência à tração na flexão para as argamassas 

com RCMBT apresentaram maiores resultados, quando comparadas à argamassa de 

referência, para as idades estudadas. A mistura 10% RCMBT, aos 28 dias, apresentou 

melhor resultado, sendo este, equivalente a um aumento de 33%, em comparação com a 

mistura de referência. 

Os resultados foram analisados estatisticamente, por meio da ANOVA, conforme 

apresentado na Tabela 33. 

Tabela 33 Resultados da ANOVA para a resistência à tração na flexão quando avaliada a variável teor 

de substituição e idade 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05 Significância 

A- Teor 3 0,2504 8,821 3,239 S 

B-Idade 1 1,9982 70,381 4,494 S 

AB 3 0,0951 3,350 3,239 S 

ERRO 16 0,0284    

Nota: GDL- Graus de Liberdade; MQ- Média Quadrada; Fcalculado- Valor calculado de F; F0,05 

- Valor Tabelado de F para o nível de significância de 5%; S- Significativo; NS- Não Significativo. 

 

Observa-se na Tabela 33 que tanto o fator idade quanto o fator teor de substituição 

apresentaram influência significativa sobre os resultados de resistência à tração na flexão 

das argamassas, bem como a sua interação. O gráfico da Figura 23 mostra a influência do 

teor de RCMBT na resistência à tração na flexão das argamassas, para as idades 

estudadas. 
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Figura 23 Influência do efeito do teor de RCMBT sobre os resultados de resistência à tração na 

flexão, para as idades de 7 e 28 dias 

O gráfico da Figura 23 evidencia que aos 7 dias de idade a variação da resistência 

à flexão com o aumento do teor de RCMBT é bem pequena. 

Foi realizada também uma comparação múltipla de médias (CMM), utilizando-se 

o teste de Tukey. Os resultados mostram que aos 7 dias de idade não houve diferença 

entre as resistências médias das misturas. No entanto, para a idade de 28 dias, observou-

se diferença significativa entre as médias de resistência à tração na flexão da argamassa 

de referência, quando comparada com cada uma das misturas. A Figura 23 observa-se 

que as misturas com RCMBT apresentam maior ganho de resistência com a idade. Este 

comportamento pode estar associado com alguns fatores, tais como: 

4) o RCMBT apresenta composição granulométrica mais fina (Figura 12), 

principalmente maior teor de materiais pulverulentos (18,7% de material com 

dimensão menor que 75 m), o que contribui para o preenchimento de mais 

espaços vazios proporcionando assim, melhor desempenho mecânico; 

5) possível formação de carboaluminato de cálcio hidratado e/ou monocarbonato 

de cálcio hidratado, decorrentes da reação da calcita (CaCO3) do RCMBT com 

os aluminossilicatos oriundos das adições minerais do cimento Portland 

utilizado (CP II Z 32), ou com o C3A do cimento, respectivamente. Em ambas 

situações há um possível aumento na formação do volume de hidratos, com 
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consequente aumento da resistência mecânica (CORDEIRO; KURTIS, 2017; 

WEERDT, et al., 2011). 

Souto (2016), também observou melhores resultados de resistência à tração na 

flexão para argamassa com RCMBT substituindo a cal. O autor justificou esse 

comportamento em função da menor relação a/c apresentada para mistura com resíduo, 

quando comparada com a mistura de referência, como discutido no item 3.4.2.1. Para o 

presente estudo, embora a mistura com 5% de RCMBT apresente uma pequena redução 

da relação a/c, comparada às demais misturas, acredita-se que a contribuição desse fator 

sobre os resultados tenha sido muito pequena, o que ficou evidente com a CMM realizada. 

Embora o efeito do pó de calcário seja atribuído exclusivamente ao tamanho dos 

grãos e possibilidade de preenchimento de vazios nas misturas, alguns estudos vêm sendo 

realizados com o propósito de melhor compreensão deste comportamento. Estudar 

possíveis combinações de pequenas quantidades de calcário com cimento Portland 

composto com pozolanas, por exemplo. Alguns autores constataram que pequenas 

quantidades de pó de calcário quando combinadas com cinzas volantes, pozolanas 

naturais e escória apresentam um efeito benéfico sobre o desenvolvimento da resistência 

(HOSHINO, et al., 2006; YILMAZ, 2008; GHRICI, et al., 2007; MENEDEZ, et al., 

2003; CARRASCO, et al., 2005). Weerdt, et al. (2011), ao investigarem a influência do 

efeito do pó de calcário em argamassas utilizando cimento Portland comum e cimento 

Portland composto com cinza volante, constataram que o uso de 5% de calcário 

apresentou melhor comportamento quando misturado ao cimento com cinza volante. 

De acordo com a NBR 13281 (ABNT, 2005), as argamassas classificam-se como 

da Classe R4, por apresentarem resistência a tração na flexão entre 2,0 a 3,5 MPa. Sendo 

assim, as misturas produzidas atendem os requisitos estabelecidos para argamassas de 

assentamento e revestimento.  

5.2.2 Resistência à compressão 

A Tabela 34 apresenta os resultados da resistência média à compressão das 

argamassas, aos 7 e 28 dias, os desvios padrão e os coeficientes de variação obtidos. Além 

disso, são apresentados os desvios absolutos máximos, conforme estabelece a NBR 13279 

(ABNT, 2005).Os resultados individuais de resistência à compressão das argamassas 

estão apresentados no Apêndice 1, Tabela 43.  
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Na Figura 24 estão apresentados os resultados de resistência à compressão relativa 

das argamassas estudadas.  

Tabela 34 Resultados das médias de resistência à compressão, aos 7 e 28 dias, das argamassas 

estudadas 

Argamassa 

Idade 

7 dias 28 dias 

fcm ±Sd (CV) - 

MPa±MPa (%) 

Desvio absoluto 

máximo (MPa) 

fcm ±Sd (CV) - 

MPa±MPa (%) 

Desvio absoluto 

máximo (MPa) 

Referência 4,1 ± 0,3 (6,5) 0,3 5,2 ± 0,2 (3,3) 0,2 

5% RCMBT 5,0 ± 0,2 (4,5) 0,3 5,8 ± 0,2 (3,4) 0,3 

10% RCMBT 4,3 ± 0,2 (4,3) 0,3 5,7 ± 0,2 (3,9) 0,3 

15% RCMBT 4,2 ± 0,1 (2,7) 0,2 5,9 ± 0,1 (0,9) 0,1 

Nota: RCMBT- resíduo de  concha de molusco bivalve triturado; fcm- resistência média à compressão 

(MPa); Sd – desvio padrão; CV -coeficiente de variação (%). 

 

 
Figura 24 Resultados de resistência à compressão relativa das argamassas estudadas 

Pode-se observar que as misturas com o resíduo, para todos os teores de 

substituição, apresentaram um aumento de resistência à compressão, tanto aos 7 quanto 

aos 28 dias de idade. Esse aumento foi mais pronunciado para a mistura 5%RCMBT (22% 

de aumento), aos 7 dias, e para a mistura 15%RCMBT (13% de aumento), aos 28 dias, 

em comparação com a mistura de referência.  

Os resultados foram analisados estatisticamente, por meio da ANOVA, conforme 

apresentado na Tabela 35. 
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Tabela 35 Resultados da ANOVA para a resistência à compressão quando avaliada a variável teor de 

substituição e idade 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05 Significância 

A- Teor  3 0,7303 20,12 3,009 S 

B- Idade 1 12,1524 334,84 4,260 S 

AB 3 0,3446 9,49 3,009 S 

ERRO 24 0,0363    

Nota: GDL- Graus de Liberdade; MQ- Média Quadrada; Fcalculado- Valor calculado de F; F0,05 

– Valor Tabelado de F para o nível de significância de 5%; S- Significativo; NS- Não 

Significativa. 

 

Como pode ser observado na Tabela 35, o teor de substituição e idade, bem como, 

a interação entre esses dois fatores apresentaram influência significativa sobre os 

resultados de resistência à compressão. A Figura 25 mostra o comportamento das 

argamassas, quanto à resistência à compressão, aos 7 e 28 dias. 

 
Figura 25 Influência do efeito significativo do teor de CMBT sobre os resultados de resistência à 

compressão das argamassas estudadas, aos 7 e 28 dias 

Observa-se no gráfico da Figura 25 que a influência do uso de resíduo aos 7 dias 

é pequena, exceto para mistura 5%RCMBT. Por outro lado, aos 28 dias as misturas com 

resíduo apresentam maior crescimento na resistência à compressão, quando comparado 

coma mistura de referência. 

Os resultados de resistência à compressão das argamassas também foram 

avaliados por comparação múltipla de médias (CMM), usando o teste de Tukey. Para a 

idade de 7 dias, a CMM demonstra que apenas mistura 5%RCMBT apresentou diferença 
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significativa, em relação às demais misturas avaliadas. Por outro lado, aos 28 dias, a 

média de resistência à compressão da mistura de referência apresentou diferença 

significativa, em relação às misturas com resíduo. Ainda em relação aos 28 dias, as 

médias de resistência à compressão das argamassas com resíduo não apresentaram 

diferença significativa entre si. 

Percebe-se que, assim como ocorreu com o comportamento quanto à resistência à 

tração na flexão, na resistência à compressão das argamassas houve influência do elevado 

teor de material fino, dada a menor dimensão dos grãos de RCMBT, em comparação com 

a areia natural. Além disso, é possível que tenha ocorrido formação de hidratos, em função 

da presença de calcita (CaCO3). E que, apesar da fração menor que ou igual 0,3 m 

apresentar-se um pouco mais lamelar e alongada (Figura 14 e e f) que a mesma fração da 

areia natural (Figura 15c), essas características não influenciaram negativamente na 

resistência mecânica das argamassas produzidas.  

Weerdt, et al. (2011) em seu estudo perceberam que a resistência à compressão 

das argamassas produzidas tende a aumentar quando 5% de pó de calcário é adicionado 

nas misturas contendo cimento Portland comum e cimento com cinza volante. Porém, a  

a influência do pó calcário é mais evidente para as misturas contendo cimento composto 

com cinza volante. Os autores concluíram, assim, que o efeito benéfico do pó de calcário 

não pode ser atribuído apenas a um efeito físico, mas também a uma possível interação 

química. 

Assim, com base nos resultados, na análise de variância e na comparação múltipla 

de médias, é possível afirmar que pode-se utilizar até 15% de RCMBT substituindo o 

agregado natural. 

No que diz respeito à classificação das argamassas do presente estudo, estas são 

consideradas argamassas da Classe P4, conforme estabelecido na NBR 13281 (ABNT, 

2005), pois apresentam resistências à compressão entre 4,0 a 6,5 MPa. Desse modo, as 

misturas produzidas atendem os requisitos estabelecidos para argamassas de 

assentamento e revestimento. 

5.2.3 Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica 

A Tabela 36 apresenta os resultados de médias, desvios padrão e coeficientes de 

variação obtidos no ensaio de absorção de água por imersão, massa específica e índice de 
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vazios das argamassas produzidas. Os resultados individuais de absorção de água, índice 

de vazios e massa especifica estão apresentados na Tabela 44,Apêndice 1. 

Tabela 36 Resultados de médias de absorção por imersão, índice de vazios e massa específica das 

argamassas 

Argamassas 

Absorção de água por 

imersão ±Sd (CV) 

% ±% (%) 

Índice de vazios± Sd (CV) 

% ±% (%) 

Massaespecífica±Sd (CV) 

g/cm3±g/cm3 (%) 

Referência 15,1 ± 0,4 (2,6) 27,8 ± 0,6 (2,0) 2,55 ± 0,01 (0,3) 

5% RCMBT 15,9 ± 0,1 (0,9) 28,9 ± 0,2 (0,6) 2,57 ± 0,00 (0,1) 

10% RCMBT 16,3 ± 0,3 (1,8) 29,8 ± 0,5 (1,5) 2,60 ± 0,01 (0,4) 

15% RCMBT 16,7 ± 0,1 (0,7) 30,0 ± 0,4 (1,2) 2,60 ± 0,04 (1,4) 

Nota: RCMBT- resíduo de concha de molusco bivalve triturado ;Sd – desvio padrão; CV -coeficiente de 

variação (%). 

 

O uso de RCMBT promoveu um pequeno aumento nos resultados de massa 

específica, absorção de água e índice de vazios das argamassas no estado endurecido. O 

aumento da massa específica pode ser justificado pelo fato da RCMBT apresentar maior 

massa especifica (2,71 g/cm3) quando comparada a do agregado natural (2,62 g/cm3). 

Na Figura 26 a e Figura 26 b estão apresentadas a absorção de água relativa e de 

índice de vazios respectivamente das argamassas estudadas.  

 

  
(a) (b) 

Figura 26 Resultados relativos dos índices físicos das argamassas estudadas: a) Absorção de água 

por imersão; b) Índice de vazios 

Os resultados foram analisados estatisticamente, por meio da ANOVA, cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 37. 
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Tabela 37 Resultados da ANOVA para absorção de água e índice de vazios, quando avaliada a 

influência da variável teor de substituição 

Absorção de água por imersão 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05  
 

Significância 

Teor de 

substituição 
3 1,596 25,69 4,066 S 

ERRO 8 0,062    

Índice de vazios 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05  
 

Significância 

Teor de 

substituição 
3 3,71 25,98 4,066 S 

ERRO 8 0,14    

Nota: GDL- Graus de Liberdade; MQ- Média Quadrada; Fcalculado- Valor calculado de F; F0,05- Valor 

Tabelado de F para o nível de significância de 5%; S- Significativo; NS- Não Significativo. 

 

Observa-se que o teor de substituição apresentou influência significativa sobre os 

resultados de absorção de água e índice de vazios. A Figura 27 mostra essa influência 

sobre o comportamento das argamassas. 

  
(a) (b) 

Figura 27 Influência do efeito significativo do teor de RCMBT sobre os índices físicos das 

argamassas: a) Absorção de água por imersão; b) Índice de vazios 

Os resultados da análise estatística confirmam a influência do uso do resíduo sobre 

a absorção de água das argamassas. Quanto maior o teor de RCMBT maior absorção e o 

índice de vazios das argamassas. A mistura com maior teor de substituição (15%RCMBT) 

apresentou os maiores aumentos para ambas as propriedades, quando comparada com a 

argamassa de referência. 

O comportamento das argamassas com RCMBT quanto a absorção e índice de 

vazios foi distinto em relação à resistência à tração na flexão e à compressão. Pode-se 

justificar esse comportamento pelo fato do resíduo promover um melhor efeito de 

preenchimento na mistura, o que implica em  maior resistência mecânica. Por outro lado, 

as argamassas com RCMBT apresentam maior  absorção e índice de vazios pelo fato do 
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resíduo apresentar absorção de água bem maior (3,6%) do que a do agregado natural 

(0,10%). 

No estudo de Loffi (2014), substituindo o agregado natural por RCOT (  re´siduo 

de concha de Ostra Triturada) nos teores de 20 e 30%, as misturas obtiveram maior 

absorção de água. Safi et al. (2015), ao avaliarem o desempenho de argamassas 

autoadensáveis, constataram que com o aumento do percentual de RCMBT, a absorção 

de água aumentou para todas as misturas. Os autores atribuíram esse aumento à forma 

mais angular das conchas, que contribuíram para que houvesse maior número de vazios 

presentes na mistura. 

5.2.4 Absorção por capilaridade 

Os resultados de absorção de água por capilaridade estão apresentados na Figura 28, 

na qual observa-se o ganho de massa nas misturas em função da raiz quadrada do tempo, 

para os diferentes teores de substituição. 

 
Figura 28 Resultados de médias do ganho de massa, em função da raiz quadrada do tempo,das 

argamassas estudadas 

Conforme descrito anteriormente, no item 4.2.2, a taxa de absorção por 

capilaridade, expressa em g/√ℎ
2

, foi calculada com adaptação do método de Kelham. 

Dessa forma, os resultados do cálculo da taxa de absorção média (C) estão apresentados 

na Tabela 38. Além disso, também estão apresentados os resultados da absorção de água 

por capilaridade de acordo com a norma NBR 15259 (ABNT, 2005), para os tempos de 

10 e 90 minutos. Os resultados da taxa de absorção por capilaridade estão apresentados 

nas Tabelas 45 e 46,  Apêndice 1. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

t^1/2 (h)

0

10

20

30

40

50

60

G
a

n
h

o
 d

e 
m

a
ss

a
 (

g
)

Mistura (%)

REF

RCMBT (5%)

RCMBT (10%)

RCMBT (15%)

(YREF) = 18.707 * X + 2.341

(R2REF) = 0.94

(Y5%) = 23.023 * X + 1.674

(R25%) = 0.99

(Y10%) = 16.162 * X + 6.554

(R210%)= 0.99

(Y15%) = 20.930 * X + 0.310

(R215%) = 0.95



83 

 

Tabela 38 Resultados de médias da taxa de absorção por capilaridade e resultados de T10 e T90 para as 

argamassas estudadas 

Mistura 

Absorção de água por capilaridade1 Absorção de água por capilaridade2 

C± Sd (CV) 

(g/h^1/2)*cm2±(g/h^1/2)*cm2 (%) 

AT10± Sd (CV) 

g/dm2± g/dm2 (%) 

AT90± Sd (CV) 

g/dm2± g/dm2 (%) 

Referência 1,25 ± 0,06 (4,9) 0,65 ± 0,04 (6,8) 1,23 ± 0,06 (4,5) 

5% RCMBT 1,45 ± 0,00 (0,0) 0,70 ± 0,02 (3,5) 1,82 ± 0,02 (0,9) 

10% RCMBT 1,10 ± 0,01 (1,0) 0,75 ± 0,00 (0,2) 1,54 ± 0,02 (1,3) 

15% RCMBT 1,26 ± 0,01 (0,7) 0,68 ± 0,01 (1,2) 1,30 ± 0,04 (3,4) 

Nota: RCMBT- resíduo de concha de molusco bivalve triturado 

1 – Método adaptado de Kelham (1988); 2 – Método NBR 15259 (ABNT, 2005); C = Absorção  de 

água por capilaridade; AT10 – absorção no tempo 10 minutos, AT90 - absorção no tempo 90 minutos; 

Sd – desvio padrão; CV - coeficiente de variação. 

 

Com base nos resultados de AT10 e AT90 apresentados na Tabela 38 percebe-se que 

as misturas com RCMBT para os teores de 5 e 10% apresentam maior absorção de água, 

quando comparadas com a mistura de referência e a mistura com 15% de RCMBT. 

Na Figura 29 apresenta-se o gráfico do comportamento da taxa de absorção de 

água por capilaridade das argamassas estudadas.  

 
Figura 29 Resultados relativos de taxa de absorção por capilaridade 

Observa-se que a mistura 5%RCMBT foi a que obteve o maior aumento da taxa 

de absorção de água, quando comparada com a argamassa de referência, sendo esse 

aumento de 16%. Por outro lado a mistura 10%RCMBT apresentou taxa de absorção 12% 

menor do que a argamassa de referência. Esse comportamento não foi coerente com o de 

absorção por imersão. 

A influência do teor de ACMBT foi avaliada através da ANOVA. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 39. 
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Tabela 39 Resultados da ANOVA para taxa de absorção quando avaliada a variável teor de 

substituição 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05 Significância 

Teor de 

substituição 
3 0,04147 39,49 9,117 S 

ERRO 4 0,00105    

Nota: GDL- Graus de Liberdade; MQ- Média Quadrada; Fcalculado- Valor 

calculado de F; F0,05 - Valor Tabelado de F para o nível de significância de 5%; 

S- Significativo; NS- Não Significativo. 

 

 
Figura 30 Influência do efeito significativo do teor de RCMBT sobre os resultados da taxa de 

absorção de água por capilaridade 

Em função do comportamento variável observado nas misturas de argamassa 

(Figura 30), os resultados de médias de taxa de absorção capilar foram avaliados por 

comparação múltipla de médias (CMM), usando o teste de Tukey. Os resultados da 

análise mostram que não há diferenças entre médias apenas entre a mistura de referência 

e a mistura 15%RCMBT. Ou seja, de fato a taxa de absorção por capilaridade aumenta  

16% com o uso de 5% de RCMBT e reduz 12% para a mistura com 10% de resíduo. 

É possível dizer que para os teores de resíduo superiores a 5% houve um aumento 

do preenchimento dos vazios abertos das misturas, promovendo um refinamento e 

redução da estrutura desses poros abertos, devido a maior finura do resíduo, em 

comparação com a finura da areia natural. Esse refinamento da estrutura de poros fez com 

que houvesse maior dificuldade de penetração de água sob tensão capilar nas argamassas, 

em contraposição ao aumento da porosidade total obtida para estas misturas. 

Em seu estudo com resíduo cerâmico calcinado moído (RCCM), usando teores de 

10 e 20% em substituição ao cimento, Gonçalves et al. (2009) também verificaram um 

aumento da porosidade total das misturas. Por outro lado, foi também observada uma 
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redução do volume de macroporos nas misturas, com o aumento do teor de RCCM, 

quando comparadas a mistura sem o resíduo. Ou seja, o uso de materiais com elevada 

finura podem promover a obtenção de estruturas de poros menos conectados, reduzindo 

a capacidade de absorção capilar de argamassas produzidas com esses materiais.  

5.2.5 Retração por secagem 

As argamassas estudadas foram avaliadas quanto a retração por secagem até os 

200 dias de idade, conforme descrito no item 4.4.2. Nos gráficos da Figura 31 estão 

apresentados a retração por secagem e perda de massa, em função do tempo: para 200 

dias (Figura 31a e Figura 31b) respectivamente e 28 dias de idade (Figura 31c e Figura 

31d). 

 

 
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 31 Comportamento das argamassas com o tempo: a) retração até 200 dias; b) perda de 

massa até 200 dias; c) retração nos 28 dias iniciais de secagem; d) perda de massa nos 28 dias inciais 

de secagem 

Com base na Figura 31b e Figura 31d é possível perceber que as argamassas com 10 e 

15% de RCMBT apresentaram uma perda de massa muito maior quando comparadas a 

mistura de referência e a mistura 5%RCMBT, a partir dos 7 dias de idade. O que também 

está evidenciado pelos resultados apresentados na Tabela 40. Esse comportamento pode 

estar associado a um maior teor de materiais mais finos nessas misturas, uma vez que o 

resíduo apresenta cerca de 57% de grãos com dimensão menor que 0,3 m, enquanto a 
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areia apresenta apenas 33% de grãos com dimensão menor que 0,3 m. Contudo, observa-

se que tanto a retração inicial quanto a retração a partir de cerca de 90 dias não variou 

muito para nenhuma das misturas avaliadas, ou seja, o resíduo de conchas de moluscos 

bivalves  teve pequena influência sobre a formação de vazios capilares nas argamassas 

(Figura 31a). Esse comportamento pode ser confirmado a partir dos resultados 

apresentados na Tabela 40.  

Tabela 40 Retração por secagem e perda de massa dos concretos estudados em diferentes idades de 

secagem ao ar 

Idade Mistura 

Retração 

porsecagem - s 

(με) 

Perda de massa 

– PM (%)  /S-REF PM/PMREF 

1 dia 

Referência -318,3 25,7 - - 

5%RCMBT -236,5 19,6 0,74 0,76 

10%RCMBT -276,5 26,6 0,87 1,03 

15%RCMBT -199,0 28,3 0,63 1,10 

3dias 

 

Referência -384,0 31,5 - - 

5%RCMBT -416,2 29,6 1,08 0,94 

10%RCMBT -365,5 32,4 0,95 1,03 

15%RCMBT -338,6 46,4 0,88 1,47 

7 dias 

 

Referência -437,9 31,8 - - 

5%RCMBT -516,0 31,6 1,18 0,99 

10%RCMBT -480,1 49,7 1,10 1,56 

15%RCMBT -407,0 53,5 0,93 1,68 

14 dias 

 

Referência -454,7 31,8 - - 

5%RCMBT -562,5 31,6 1,24 0,99 

10%RCMBT -597,0 49,7 1,31 1,56 

15%RCMBT -577,2 53,5 1,27 1,68 

28 dias 

 

Referência -494,0 30,8 - - 

5%RCMBT -675,7 32,1 1,37 1,04 

10%RCMBT -696,5 51,1 1,41 1,66 

15%RCMBT -691,7 56,4 1,40 1,83 

200 dias 

 

Referência -722,0 29,8 - - 

5%RCMBT -754,0 31,2 1,04 1,05 

10%RCMBT -725,0 49,5 1,00 1,66 

15%RCMBT -761,7 55,2 1,05 1,85 

Nota: - RCMBT- resíduo de concha de molusco bivalve triturado. 

 

Mesbah e Buyle-Bodin (1999), no seu estudo sobre a eficiência de fibras de 

polipropileno e fibras metálicas na retração por secagem de argamassa com agregados 

reciclados, identificaram no comportamento das argamassas quanto à retração por 

secagem, três zonas: a primeira zona (ramo OA), corresponde ao início da retração devido 

à saída de água dos grandes poros; a segunda zona (ramo AB), a retração ocorre devido 

à perda de água dos pequenos capilares; e a terceira zona (ramo BC), que corresponde ao 
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ganho de massa, que está associado à retração devido à carbonatação. Esse 

comportamento, como descrito, foi evidenciado no detalhe da Figura 30a. 

Lima e Leite (2012) ao avaliarem a retração por secagem em argamassas com 

agregado reciclado, também identificaram as três zonas do comportamento das misturas, 

apresentando uma terceira zona bem definida. 

No presente estudo, fazendo-se uma análise da retração por secagem das 

argamassas em função da perda de massa (Tabela 40 e Figura 32), observou-se que as 

misturas com RCMBT, até os 3 dias de idade, apresentam resultados de retração menores 

ou semelhantes aos da mistura de referência. Dos 7 aos 28 dias, os resultados de retração 

da argamassa de referência mantiveram-se mais baixos, e com a idade (200 dias), todas 

as misturas avaliadas apresentaram valores médios de retração muito próximos. Por outro 

lado, as misturas 10%RCMBT e 15%RCMBT, para qualquer idade avaliada, 

apresentaram maior perda de massa. Incialmente, observou-se a perda de massa devido a 

saída de água nos grandes poros, evidenciada no primeiro ramo (correspondente ao ramo 

OA – Figura 32a). A saída de água dos grandes poros gera menor retração, conforme 

descrito por Mehta e Monteiro (2014). Após os 7 dias, ocorre então a saída de água dos 

pequenos vazios (correspondente ao ramo AB – Figura 32a). A saída de água desses poros 

ocasiona então elevada retração. 
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Figura 32 Comportamento das argamassas (retração versus perda de massa): a) argamassa de 

referência; b) argamassa com 5%RCMBT; c) argamassa com 10%RCMBT; d) argamassa com 

15%RCMBT 

 

Para o presente estudo, é possível observar que as misturas também apresentaram 

as três zonas (Figura 32). Embora a terceira zona não esteja bem definida na argamassa 

de referência, nota-se que há uma tendência para esse comportamento.  

No estudo de Wang et al. (2013), descrito no item 3.4.1.2, as argamassas com 

resíduo de concha de ostra triturado e cinza volante apresentaram redução na retração por 

secagem, aos 140 dias de idade. Embora, nas idades iniciais os maiores teores de 

substituição (20 e 30%) tenham promovido um aumento na retração por secagem das 

argamassas com resíduo, quando comparadas com a argamassa de referência.  
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6 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos é possível estabelecer as seguintes conclusões: 

  O RCMBT  é composto predominantemente por CaO (54,8%); 

 o resíduo apresenta composição granulométrica mais fina, com 56% dos 

grãos iguais ou menores que 0,3 m e 18,7% inferior a 75 m; 

 para atingir o índice de consistência fixado, 260±5 mm, as argamassas 

apresentaram a mesma relação a/c (1,08). A mistura com 5% do resíduo 

apresentou uma pequena variação (a/c = 1,07) ; 

 o teor de RCMBT não influenciou significativamente na retenção de água 

das argamassas; 

 a utilização de RCMBT para os teores de 10 e 15% promoveu aumento na 

densidade de massa das argamassas influenciado significativamente essa 

propriedade; 

 no que se refere ao teor de ar, o uso de RCMBT em substituição a areia 

natural, na produção de argamassas, não apresentou diferença significativa 

entre médias, em comparação à argamassa de referência; 

 quanto à resistência à tração na flexão foi possível constatar que aos 7 dias 

as argamassas com RCMBT não  apresentaram diferença 

significativamente.  Aos 28 dias de idade as argamassas com o resíduo 

mostraram-se com maior resistência, para todos os teores estudados. 

 a resistência à compressão das argamassas com RCMBT, para todos os 

teores estudados, foi maior do que a da argamassa de referência, aos 7 e 

28 dias.  

 as argamassas com RCMBT apresentaram maior absorção por imersão do 

que a argamassa de referência. Esse aumento chegou a 11%, para 

argamassa com 15% de resíduo. Da mesma maneira, a utilização do 

RCMBT proporcionou um aumento no índice de vazios nas argamassas, 

chegando a 8%, para argamassa com 15% do resíduo; 

 no que tange à absorção por capilaridade, as misturas com RCMBT 

apresentaram a taxa de absorção maior do que a de referência, com 

exceção da mistura 10%RCMBT, cuja taxa de absorção foi 12% menor do 

que a da mistura de referência; 
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 as argamassas com RCMBT apresentaram retração por secagem, aos 200 

dias, equivalente a da argamassa de referência. 

De modo geral, em função dos resultados obtidos, a utilização de até 15% de 

resíduo de conchas de moluscos bivalves triturado, em substituição parcial ao agregado 

natural mostrou-se viável para aplicação em argamassas de revestimento e assentamento. 
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6.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com o intuito de contribuir para a aplicação do RCMBT na construção alguns 

temas poderão ser abordados em trabalhos futuros, conforme as seguintes sugestões: 

 investigar outros aspectos de durabilidade das argamassas com o resíduo; 

 analisar a resistência de aderência das argamassas com o resíduo; 

 considerar a possibilidade de uso do resíduo como agregado miúdo para produção 

de concreto; 

 estudar a calcinação do resíduo, com vista a sua aplicação como aglomerante;  

 avaliar a possibilidade de utilização de outros tipos de conchas como aglomerante 

ou agregado miúdo na produção de argamassas e concretos. 
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APÊNDICE 1 - RESULTADOS DOS ENSAIOS DAS PROPRIEDADES NO 

ESTADO FRESCO DAS ARGAMASSAS DO PROGRAMA 

EXPERIMENTAL 

 

Tabela 41 Resultados individuais das propriedades no estado fresco para as misturas produzidas 

Argamassa 

Retenção de água (%) 
Densidade de massa 

(kg/m3) 

Teor de ar (%) 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 1 Amostra 2 
Amostra1 Amostra 2 

Referência 67,38 64,00 2028,68 2030,11 6,82 6,75 

5% RCMBT 64,89 65,56 2031,06 2033,19 6,96 6,86 

10% RCMBT 64,66 64,98 2035,67 2036,72 6,73 6,68 

15% RCMBT 67,54 67,21 2036,81 2036,97 6,80 6,79 

Nota: RCMBT: resíduo de concha de molusco bivalve triturado 

Tabela 42 Resultados individuais de resistência à tração na flexão para as misturas produzidas 

Argamassa 
Resistência à tração na flexão (MPa) 

7 dias 28 dias 

Referência 2,07 1,93 2,27 2,36 2,36 2,25 

5% RCMBT 2,12 2,44 2,33 2,73 2,80 3,23 

10% RCMBT 2,21 2,23 2,41 2,91 3,30 3,02 

15% RCMBT 2,21 2,14 2,30 3,13 2,80 2,75 

Nota: RCMBT: resíduo de concha de molusco bivalve triturado 

Tabela 43 Resultados individuais de resistência à compressão para as misturas produzidas 

 
Argamassa Resistência à Compressão (MPa) 

 

7 dias 28 dias 

Referência 3,97 3,80 4,38 4,27 5,06 5,03 5,19 5,40 

5% RCMBT 5,13 4,27 4,92 5,32 5,79 5,48 5,94 5,81 

10% RCMBT 4,29 4,19 4,58 4,18 5,52 5,57 5,70 6,02 

15% RCMBT 4,00 4,18 4,19 4,26 5,82 5,89 5,84 5,95 

Nota: RCMBT: resíduo de concha de molusco bivalve triturado 
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Tabela 44 Resultados individuais de Absorção por imersão e índice de vazios para as misturas 

produzidas 

Argamassa Número 

dos 

CPs 

Absorção 

por 

imersão 

(%) 

Índice de 

Vazios 

(%) 

Massa especifica 

(g/cm3) 

AS SSS REAL 

Referência 1 14,65 27,19 1,86 2,13 2,55 

2 15,19 27,91 1,84 2,12 2,55 

3 15,40 28,30 1,84 2,12 2,55 

5% RCMBT  1 15,81 28,87 1,83 2,12 2,57 

2 15,95 29,08 1,81 2,11 2,56 

3 15,86 28,91 1,82 2,11 2,57 

 10% RCMBT  1 16,67 30,31 1,82 2,12 2,61 

2 16,17 29,58 1,83 2,13 2,60 

2 16,17 29,48 1,82 2,12 2,59 

15% RCMBT  1 16,74 30,27 1,81 2,11 2,59 

2 16,73 30,23 1,81 2,11 2,61 

3 16,63 29,56 1,81 2,11 2,59 

Nota: RCMBT: resíduo de concha de molusco bivalve triturado 

CPs- corpos de prova 

 

Tabela 45 Resultados individuais de absorção por capilaridade para as misturas produzidas 

Argamassa Número 

dos 

CPs 

Absorção de água por 

sucção capilar(g/h^1/2)*cm2 

 

Referência 

1 1,21 

2 1,29 

3 1,37* 

5% RCMBT  1 1,45 

2 1,45 

3 1,47* 

10% RCMBT 1 1,11 

2 1,09 

3 1,31* 

15% RCMBT 1 1,27 

2 1,26 

3 1,22* 

Nota: RCMBT- resíduo de  concha de molusco bivalve 

triturado* CPs descartados  para o calculo de média 

CPs- corpos de prova 
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Tabela 46 Resultados individuais de absorção de água por capilaridade para as misturas produzidas de 

acordo com NBR 15259 (ABNT, 2005 

Argamassa Número 

dos 

CPs 

Absorção de água por 

capilaridade g/dm2 

AT10 

Absorção de água por  

capilaridade g/dm2 

AT90 

 

Referência 

1 0,62 1,19 

2 0,68 1,27 

3 0,75* 1,36* 

5% RCMBT  1  0,68 1,80 

2 0,72 1,83 

3 0,72* 1,85* 

10% RCMBT 1 0,75 1,56 

2 0,75 1,53 

3 0,93* 1,83* 

15% RCMBT 1 0,67 1,36* 

2 0,48* 1,33 

3 0,69 1,27 

Nota:RCMBT- resíduo de concha de molusco bivalve triturado * CPs  descartados 

para cálculo da média 

CPs- corpos de prova 
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Tabela 47 Resultados individuais de retração por secagem para as misturas produzidas 

Tempo de 

secagem 

(dias) 

Número 

dos 

CPs 

Referência 5%RCMBT  10%RCMBT  15%RCMBT  

Retração 

por 

secagem 

(µɛ) 

Perda 

de 

massa 

(%) 

Retração 

por 

secagem 

(µɛ) 

Perda 

de 

massa 

(%) 

Retração por 

secagem (µɛ) 

Perda de 

massa (%) 

0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 * * 0,0 0,0 

1 1 112,4 25,6 180,7 21,3 255,0 21,9 68,3 24,4 

2 416,7 25,7 271,0 16,3 298,0 31,2 271,0 30,0 

3 425,7 25,8 257,8 21,2 * * 257,8 30,5 

3 1 289,2 25,6 497,9 30,7 410,0 28,7 289,2 43,4 

2 421,0 31,4 365,1 23,4 321,0 36,0 341,3 47,6 

3 441,7 31,4 385,5 34,7 * * 385,5 48,2 

7 1 429,7 32,5 538,0 33,1 526,10 45,5 538,0 51,8 

2 434,0 31,5 504,0 26,8 434,0 53,8 265,9 53,9 

3 450,0 31,5 506,0 34,9 * * 417,0 54,9 

14 1 433,7 31,9 566,3 33,1 630,0 48,8 610,4 53,6 

2 456,3 31,6 556,3 26,8 563,5 54,7 556,3 55,1 

3 473,8 31,6 565,0 34,4 * * 565,0 56,3 

21 1 453,8 31,5 586,4 32,7 688,0 46,8 815,3 55,1 

2 476,2 31,3 688,9 28,0 688,0 56,9 688,9 56,6 

3 485,9 31,2 574,3 34,8 * * 610,4 57,7 

28 1 493,0 31,0 694,8 33,9 695,0 46,8 742,9 55,7 

2 498,0 30,7 715,0 27,6 698,0 55,3 715,0 56,5 

3 490,0 30,6 617,2 34,8 * * 617,2 57,7 

56 1 570,0 30,4 722,9 32,0 709,0 45,9 800,0 53,8 

2 570,0 30,0 725,9 26,8 670,0 55,5 725,9 55,1 

3 556,0 30,0 630,5 35,4 * * 706,8 56,2 

84 1 720,0 30,1 718,9 31,6 683,0 44,8 863,5 52,8 

2 622,0 29,8 750,6 25,3 672,0 54,7 750,6 54,5 

3 642,0 29,8 651,2 34,9 * * 651,2 55,6 

90 1 771,1 30,2 763,1 31,4 700,0 44,5 871,5 54,3 

2 665,0 29,9 755,6 26,9 738 54,0 755,6 54,5 

3 522,1 29,8 700,0 35,0 * * 755,0 54,9 

180 1 780,0 29,6 723,0 29,5 715,0 45,7 723,0 54,5 

2 680,0 30,7 757,9 26,3 680,0 54,7 763,1 55,7 

3 705,0 29,7 775,0 35,8 * * 775,1 55,1 

200 1 787,0 30,1 738,0 31,5 733,0 45,9 738,0 54,4 

2 685,0 29,8 757,9 26,3 685,0 55,4 768,1 55,6 

3 706,0 29,6 775,0 35,0 * * 778,9 55,5 

*CPs quebrou durante a desmoldagem 

 


