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Resumo 

Neste estudo laboratorial iremos fazer a substituição do agregado fino (areia) na 

composição do concreto por pó de ostra, obtido a partir da moagem das conchas de ostras. O 

resíduo sólido (concha de ostra) é muito descartado a parti da culinária e do consumo de 

ostras nas orlas, e utilizado só que em pequena proporção para o artesanato, sendo assim na 

sua maioria sem destino correto para descarte. 

Em laboratório serão produzidos corpos de provas com porções de 10% a 60% 

(intercalando de 10 em 10%) de substituinte e outros moldes sem só com areia para servir de 

referência. O traço a ser utilizado é de 1:2:3 (cimento: areia: Brita), dando assim um total de 

28 corpos de prova. Todos serão submetidos ao ensaio de compressão, caracterizados e 

catalogados ao longo do estudo. 

Submetendo os corpos de provas a teste de compressão obteremos a resistência a 

compressão do corpo de prova com o novo agregado (principal característica de resistência 

do concreto simples), e irmos comparar os resultados aos corpos sem a substituição e as 

variadas taxas de substituição. Um resultado positivo deste teste abrirá as portas para outros 

tipos de verificações. 

Esse estudo visa também a redução de custos da construção civil local, pois a 

compra e transporte da areia tem um custo alto, verificando que o material escolhido para 

substituir tem em proporções favoráveis na região. Outro fator é a inovação voltada para as 

agressões ao meio ambiente, que com o novo material diminuiria consideravelmente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo o site do Ministério da Pesca e Aquicultura a produção de ostra de mangue 

deverá atingir 6.837,6 toneladas/ano de ostra de mangue, em uma área de 
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162,80 hectares de lâmina d’ água, com a implantação das novas áreas aquícolas para a 

produção de ostra, nos municípios de Primeira Cruz, Icatu, e Humberto de Campos. 

Também será assinado com a Sepaq um Protocolo de Intenções para a implantação 

de um complexo industrial na região sul do Maranhão formado por uma Fábrica de Ração 

para peixes, que terá capacidade produtiva nominal de 10 ton/h de farelados e 4 ton/h de 

extrusados, segundo o mesmo site. 

O aumento do consumo de ostra nos pratos culinários do litoral do Estado do 

Maranhão, em particular em São Luís, tem acompanhado esta nova fronteira que se abre. 

Porém nos bares e restaurantes. Este resíduo solido é descartado de forma irregular ou é 

utilizado para outros fins artesanais. 

Os impactos como a proliferação de mal cheiro, a poluição das orlas, são a face do 

acumulo de resíduos em terrenos baldios. Facilitando também a proliferação de doenças por 

meio de mosquitos. 

No centro histórico de São Luís é visível a quantidade de artesões que utilizam da 

concha de ostra para o artesanato, isso é uma fonte de renda para famílias da região. Sendo 

uma pequena porcentagem apenas deste resíduo, infelizmente, ser destinada ao artesanato, 

sendo bem pouco utilizado considerando-se a proporção de produção do resíduo solido na 

região. 

As conchas de Ostras por sua vez são compostas basicamente de Carbonato de 

Calcio (CaCO3), sendo aproximadamente 90% do composto do material Calcário, também é 

muito usada como suplemento alimentar por grande concentração de cálcio. O calcário e um 

dos compostos fundamentais para a fabricação do cimento e desempenha fundamenta papel 

no mesmo, tendo em vista isso o uso do pó de ostra no traço do concreto pode atribuir bons 

resultados. (BOICKO, HOTZA e SANT´ANNA, 2004). 

O carbonato de cálcio (CaCO3) é matéria-prima para diversos produtos. Aditivo na 

fabricação de tubos de PVC, nos suplementos alimentares, no combate a tensão pré- 

menstrual, na diminuição da depressão e das cólicas. (SANT´ANNA et. al, 2007). 

A Universidade do Sul de Santa Catarina tem estudo apresentando o uso de cascas de 

ostras na fabricação de blocos de concreto e de blocos para a pavimentação. 



Sendo mais uma alternativa para o uso dos resíduos provenientes da maricultura (BATISTA, 

2009). 

Investigar o comportamento do pó de concha de ostra como agregado fino do 

concreto é o objetivo geral deste estudo e são objetivos específicos: (i) realizar a 

caracterização físico-química das matérias-primas; (ii) preparar corpos de prova com 

diferentes incorporações do pó das cascas de ostras; (iii) realizar caracterização física e 

mecânica do material acabado; (iv) realizar ensaios segundo a NBR 15577-4; (v) apresentar 

uma nova destinação a resíduos sólidos; (vi) apresentar um redução de custo na fabricação 

do concreto. 

A metodologia será fazer corpo de provas com traços substituindo o agregado fino, 

em % de volume, por pó de ostra. Fazer uma comparação da resistência e do peso em 

relação ao traço sem esta substituição. 

Este trabalho será desenvolvimento no laboratório da Universidade Ceuma, durante 

a disciplina Material de Construção, do Curso de Engenharia Civil. No período de março e 

abril de 2018, serão preparados os corpos de prova, esperado a cura e submetidos a ruptura. 

A apresentação do trabalho se divide em oito partes: (i) aquisição dos insumos; 

(ii) determinação das ferramentas; (iii) preparo inicial; (iv) mistura; (v) corpo de prova; 

(vi) rompimento a temperatura ambiente; (vii) tabulação dos resultados e (viii) 

considerações finais. 

 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

 
2.1. Aquisição dos insumos; 

 
Os insumos: cimento, areia e brita foram fornecidos pela Universidade CEUMA, 

através do pessoal do laboratório que disponibilizou para os alunos da disciplina de 

Materiais de Construção. 

Como a quantidade de corpo de prova era insuficiente para a pesquisa utilizamos 

canos de PVC de 100mm de sobra de uma obra domiciliar, conforme apresentado na figura 

01. 



Figura 01: Materiais utilizados na pesquisa. 
 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 
 

Enquanto o pó de ostra foi comprado na empresa Damabla, situada na Estrada de 

Ribamar, Aurora,MA. Onde conhecemos o processo de sua fabricação, que passa pelas 

seguintes fases: Estocagem, lavagem e dessalinização, centrifugação, secagem e moagem, 

conforme é apresentado na figura 02. 

 

 
Figura 02: Processo de Beneficiamento 

 

Fonte: Crédito Foto: Divulgação/BBB Ambiental; Jornalista responsável: Altair Santos 
MTB 2330 



2.2. Ferramentas: 

 
Utilizamos no nosso experimento os seguintes utensílios: Arco de serra; trena métrica; 

Um cano de 6m de cano PVP de 100mm esgoto; Caps PVP 100 mm Betoneira; Masseira; 

Balde; Colher de pedreiro; Pá; Serra; Caixa D’água; Balança de precisão da marca Welmy, 

modelo W30; Prensa Hidráulica com indicador digital da marca PRESIS modelo DMY- 

2030; e Soquete cilíndrico. 

 

 
2.3. Preparo inicial: 

 
O preparo inicial foi composto de três etapas: (i) Corte do cano em 28 pedaços para 

moldar os corpos de prova, (ii) Aquisição do pó de ostra; e (iii) separação dos agregados de 

para preparo do traço de concreto. 

 
 

2.3.1 Caracterização dos agregados finos: 

 

Pó de ostra  

Realizou-se a caracterização do resíduo pó de concha de Ostra segundo a norma 

NBR 7211:2009. A Tabela 1 apresenta os resultados de caracterização do resíduo. 

Tabela 1: Resultados de caracterização do resíduo. 

 
 

Fonte: Autor 

A Dimensão máxima característica (mm) do resíduo apresentado no trabalho é de 

4,75mm. 

O módulo de finura do resíduo apresentado é de 4,14, ficando fora do módulo de 

finura da zona utilizável superior embora utilizamos da mesma forma para fim de estudos, 

onde segundo a NBR 7211:2009 zona utilizável superior vária de 2,90 a 3,50.   



 

Areia  

 
Realizou-se a caracterização do resíduo pó de concha de Ostra segundo a norma 

NBR 7211:2009. A Tabela 1 apresenta os resultados de caracterização do resíduo. 

Tabela 1: Resultados de caracterização do resíduo. 

 

 
 

Fonte: Autor 
 

A Dimensão máxima característica (mm) do resíduo apresentado no trabalho é de  

 
O módulo de finura do resíduo apresentado é de 0,97, ficando fora do módulo de 

finura da zona utilizável superior, onde segundo a NBR 7211:2009 zona utilizável superior 

vária de 2,90 a 3,50. 

 

 

 

 

 

2.4. Mistura; 

 
O traço escolhido foi 1;2;3; com 900 ml de agua, o mais utilizado na construção civil 

de imobiliário. Utilizamos de medida canos de 20 cm de altura com caps. Totalizando um 

volume de 0,00157 m³ de cimento; 0,00314 de areia; 0,00471 de brita, conforme 

apresentado na figura 03 



Figura 03: Unidades de medida em volume 
 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

 
 

Segundo a orientação do professor Ricardo Júlio , responsável pelo laboratório da 

Universidade CEUMA, posicionamos os materiais já devidamente medidos conforme traço 

de referencia 1;2;3, a parti disto iniciamos o processo de mistura da massa seguindo as 

seguintes etapas: lingando a betoneira, umedecendo-a primeiramente com 1/3 da água, 

despejando o volume total da brita, adicionando logo após ½ do volume de areia, então 

despejando mais 1/3 da agua, despejando logo após o outro ½ da areia e por fim o volume 

total do cimento, então iniciamos a cronometragem de 3min para a homogeneização da 

massa na betoneira, desligando a betoneira ao fim dos 3m e despejando a massa na masseira 

para o manuseio e preenchimento dos corpos de prova, conforme figura 04. 



Figura 04: processo de mistura. 

 

   

Fonte: o próprio autor 

 
Os traços foram feitos em volume, sendo a única parte que muda é a fração de 

aglomerados finos, areia x pó de ostra. Como referência de volume utilizamos um  corpo de 

prova de cano com Tapes. O traço referencial foi de um corpo-medida de cimento, dois 

corpo-medida completamente cheios de areia, e três corpo-medida de brita. 

Para fazer os demais traços, usamos a substituição da areia pelo material de pesquisa 

serão retirando 4cm de areia a cada 10% do novo agregado completando assim o traço 

inicial, conforme apresentamos na figura 05. 



Figura 05: substituição do agregado fino 
 

 
Fonte o próprio autor 

 

 
 

2.5. Corpo de prova; 

 
Moldados em 28 canos de PVC de 100mm com 20cm de altura, 4 para cada 

porcentagem de agregado fino comum e substituinte, durante o adensamento não foi seguido 

rigidamente a norma de adensamento segundo NBR 5738 por motivos de a equipe não está 

treinada conforme figura 06, após o preenchimento dos CP foram deixados por 24 horas 

secando a seco, desmoldados, conforme apresentado na figura 05, no laboratório. 



Figura 06: Adensamento dos corpos de prova. 
 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Figura 07: corpos de prova moldados e no período de 1dia. 

Fonte: o próprio autor. 



 

Passado o período de 1 dia, foram desmoldados conforme apresentado na figura 08. 

Figura 08: Processo de desforma 
 

 

Fonte: o próprio autor 

 

 
 

Para facilitar a desforma, foi utilizado o método de serrar a lateral do cano para 

retirar o corpo de prova. Importante registrar que não usamos desmoldante pois não tinha o 

volume suficiente no Laboratório. 

Após desformados, colocamos os corpos de prova, submersos em uma caixa 

d’água para a cura, passando 7 dias em período úmido, conforme figura 09. 



Figura 09: período de 7 dias em cura. 
 

Fonte: o próprio autor. 
 

O procedimento de capeamento indicado para realização do teste de compressão na prensa 

hidráulica, normatizado pela NBR 5738, não foi realizado pela falta de material (gesso) e por falta de 

tempo para realizar o capeamento de todos os 28 corpos de prova durante a aula. 

 
2.6. Rompimento a temperatura ambiente; 

 

 
 

Com a orientação e supervisão do professor Ricardo Júlio, responsável pelo 

laboratório de matérias, submetemos todos os corpos de provas a teste de compressão para 

verificar sua resistência. 

O processo comprometeu de duas etapas: (i) a pesagem, e (ii) a submeter os corpos a 

uma tensão na prensa. 

Utilizando uma balança de precisão da marca Welmy, modelo W30 mostrada na 

figura 10, verificamos o peso de todos os CP após o tempo de 7 dias de cura, e logo após 

direcionamos todos os CP, totalizando 28 Corpo de prova, para realização do teste de 

compressão, utiltilizada uma Prensa Hidráulica com indicador da marca PRESIS modelo 

DMY- 2030 disponibilizada pelo laboratório. 

 

 

 

 



Figura 10: Balança 

 
 

Fonte: próprio autor 

 

 

Em seguida submetemos todos os corpos de provas ao teste de compressão em uma prensa 

hidráulica, conforme figura 11. 

Figura 11: prensa hidráulica. 
 

 
Fonte: o próprio autor. 

 



 

 
 

2.7. Tabulação dos dados: 

 

Para cada traço foram pesados 3 corpos de prova cuja a memória de cálculo encontra-se nos 

anexos 13 e 14, e por média simples encontramos os valores apresentados na Tabela 01 

Tabela 01: Tabela de média de pesos 
 

Fonte: próprio autor. 

 



 

 
 

A figura 12 apresenta a representação gráfica dos resultados encontrados com o 

acumulo de água. 

 
Figura 12: Gráfico de Pesos 

 

 

Fonte: o próprio autor 

 

 

 

 
 

Submetemos os corpos de prova ao teste de compressão e os valores encontrados 

estão apresentados na Tabela 02. 

Tabela 02: Valores encontrados – Brutos 
 

Fonte: o próprio autor 

 



 

 

 
A seguir, expurgamos os resultados obtidos fora do padrão, através do uso do 

conceito de desvio padrão, apresentado na tabela 03. 

 

 
Tabela 03: Cálculo do desvio padrão 

 

Fonte: o próprio aluno 

 

 
Com os pontos fora da curva expurgados aplicamos a média simples alcançada esta 

apresentada na Tabela 04 

 

Tabela 04: Valores ajustados 
 

 
Fonte: próprio autor. 

 



 

 
Pode-se observar que a maior resistência se encontra em torno da mistura de 20%, 

conforme é mais visível na representação gráfica apresentada na figura 13: 

 

 
Figura 13: Gráfico da Resistencia 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS; 

 
A resistência encontrada com uma mistura a 20% cerca de 10% abaixo da resistência 

de indica que a proposta do estudo é viável, mas merece ser aprofundada 

pois ao decorrer do preparo dos corpos de provas houveram imperfeiçoes, a destacar as 

(i) formas de corpo de prova artesanais; (ii) falta de preparo do pessoal da equipe na etapa 

de adensamento para ser garantido o comprimento da norma da NBR 5738 - moldagem de 

corpo de prova; e, (iii) falta de material e tempo para o procedimento de capeamento do 

corpo de prova como recomenda a norma NBR 5738 - capeamento. 

Recomenda-se repetir o experimento com a equipe treinada e obedecendo as normas 

em vigor. Caso confirmado o resultado com a maior resistência em torno dos 20%, sugere-

se: (i) fazer um espectro de 1% entre 10% e 30% para se determinar a melhor composição; 

(ii) fazer os outros testes laboratoriais; e, (iii) divulgar os resultados para que sejam 

aproveitados na indústria da construção civil. 



 

 

 

LABORATORY STUDY OF CONCRETE RESISTANCE: PARTIAL REPLACEMENT OF FINE 

AGGREGATE (SAND) BY OSTE POWDER 

 

 

Astract 

 

In this laboratory study we will make the substitution of the fine aggregate (sand) in the composition 

of the concrete by oyster powder, obtained from the grinding of the oyster shells. The solid residue 

(oyster shell) is disposed far left of the cooking and consumption of the edges oysters, and used only 

in a small proportion to the craft, thus mostly not correct destination for disposal. 

In the laboratory, test bodies will be produced with 10% to 60% portions (substitution of 10 to 10%) 

of substituent and other molds with only sand to serve as reference. The trace to be used is 1: 2: 3 

(cement: sand: Brita), thus giving a total of 28 specimens. All will be submitted to the compression 

test, characterized and cataloged throughout the study. 

Subjecting the bodies of compression test the evidence we obtain the compressive strength of the 

specimen with the new aggregate (main resistance characteristic of plain concrete), and compare the 

results to go without replacing bodies and various replacement rates. A positive result of this test will 

open the door to other types of checks. 

 

This study also aims at reducing costs of local construction, as the purchase and 

transportation of sand has a high cost, verifying that the material chosen to replace it has 

in favorable proportions in the region. Another factor is innovation aimed at 

environmental aggressions, which with the new material would decrease considerably.  

 

 

Keywords: Compression, Concrete, Oyster Powder, Fine Aggregate, Solid Residue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referência bibliográfica   

NBR 15577 4 Agregados - Reatividade álcali-agregado  
Parte 4: Determinação da expensão em barras de argamassa pelo método acelerado. 
       
NBR 5738 Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova 
 

 

BATISTA, B. B., et. al. Bloco Verde – Reaproveitamento de Resíduos da Construção Civil e de 

Conchas de Ostras e Mariscos. 2009. Disponível em:<http://www.blocoverde.com.br/>. 

Acesso em: 27 de fevereiro de 2018. 

BOICHO, A. L., HOTZA, D.& SANT´ANNA, F. S. P. Utilização de Conchas Da Ostra Crassostrea gigas 

Como Carga Para Produtos de Policloreto de Vinila (PVC). Anais IV Simpósio Internacional de 

Qualidade Ambiental. Porto Alegre, 2004. 

SANT´ANNA, F. S. P. et. al. Projeto Valorização dos Resíduos da Maricultura. Subprojeto3: 

Soluções Tecnológicas Para o Aproveitamento de Conchas de Ostras. Laboratório de Gestão 

Ambiental na Indústria. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – Universidade 

Federal de Santa Catarina. Florianópolis – SC, Dezembro, 2007. 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2013/10/maranhao-pode-produzir-quase- 

sete-mil-toneladas-em-parques-aquicolas-por-ano, acessado em 26 / 02 /18; 
 

 

http://www.cimentoitambe.com.br/marisco-vira-agregado-oficial-de-blocos-de- cimento/, 

acessado em 26 / 02 /18; 

http://www.blocoverde.com.br/
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2013/10/maranhao-pode-produzir-quase-sete-mil-toneladas-em-parques-aquicolas-por-ano
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2013/10/maranhao-pode-produzir-quase-sete-mil-toneladas-em-parques-aquicolas-por-ano
http://www.cimentoitambe.com.br/marisco-vira-agregado-oficial-de-blocos-de-cimento/
http://www.cimentoitambe.com.br/marisco-vira-agregado-oficial-de-blocos-de-cimento/


 

Anexos: 

Anexo 1: Preparo dos canos para corpo de prova 

Materiais usados: 

 

 

 
Cano em fase de preparo 
 

 
 
Material preparado esperando transporte 
 



 

Anexo 2: Traço de referência a 0% 
 

 
 

Anexo 3: traço 10% 4 cm do agregado alternativo 
 



 

Anexo 4: traço de 20% 8 cm do agregado alternativo 
 

 

 
Anexo 5: traço de 30% 12 cm do agregado alternativo 
 



 

 

Anexo 6: traço de 40% 16 cm do agregado alternativo 
 

Anexo 7: Traço de 50% 1 medida de 20 cm de Pó de ostra e outra de areia 
 



 

Anexo 8: Traço de 60% 1 medida de 20cm de pó de ostra e outra media com 16 

cm de areia e 4 de pó de ostra 
 



 

 

Anexo 9: Material sendo misturado 
 

Anexo 10: Material a ser colocado na betoneira 
 



 

 
 
 

Anexo 11: Processo de desforma com serra aquecida 
 

 



 

Anexo 12: Cura dos corpos de prova 
 

 



 

Anexo 13: Memoria de cálculo de média peso seco 
 

% CP1 (kgf) CP 2 (kgf) CP3 (kgf) 

0 3,68   

10 3,32   

20 3,48   

30 2,97 2,97  

40 3,09 2,97 2,97 

50 2,99 3,2 2,99 

60 2,93 2,63  

 
 

 
Anexo 14: Memoria de cálculo de media peso úmido 
 

Memoria de Calculo de Media Peso úmido 

% CP1 (kgf) CP 2 (kgf) CP3 (kgf) CP4 (kgf) 

0% 3,66 3,48 3,68  

10% 3,22 3,33 3,3  

20% 3,48 3,48 3,48  

30% 3,38 3,06 2,94 3,05 

40% 3,04 3,15 3,03 3,16 

50% 3,05 3,8 3,05 2,96 

60% 2,7 3,04 3,02 2,99 

 


