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RESUMO 

Localizado no estado de Alagoas, o Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba possui 

grande importância socioeconômica, pois em toda sua extensão há reprodução de peixes, 

crustáceos e moluscos, que garantem o sustento dos pescadores e marisqueiros da região. 

Entre os moluscos, o maçunim (anomalocardia brasiliana) e o sururu (mytella falcata) estão 

entre os mais procurados devido seu valor na culinária alagoana. Após a pesca, estes 

moluscos são cozidos e retirados do interior de suas conchas-cascas, sendo estas, depositadas 

geralmente em terrenos baldios, vias públicas e até às margens das lagoas, gerando diversos 

impactos ambientais como contaminação do lençol freático, proliferação de vetores de 

doenças infecciosas, assoreamento das lagoas, rios e manguezais, além do aumento no volume 

de resíduos sólidos urbanos. Pesquisas com as conchas de moluscos bivalves indicam que elas 

são uma importante fonte de cálcio, pois são compostas basicamente de carbonato de cálcio, 

uma substância química utilizada em larga escala em diversos ramos e atividades industriais. 

Esta pesquisa propõe avaliar a viabilidade técnica de produção de argamassa de assentamento 

e revestimento com a incorporação da concha de sururu em sua composição. Para 

caracterização físico-química do objeto de estudo, foram realizados ensaios de 

termogravimetria, fluorescência e difração de raios X. Durante o desenvolvimento dos corpos 

de prova, a concha de sururu foi submetida a um processo de trituração e substituiu 

parcialmente a areia nos seguintes percentuais: 0%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50%. 

Posteriormente foram realizados ensaios de resistência mecânica à compressão, absorção de 

água, índice de consistência e MEV. Foi observado que quanto maior o teor de concha de 

sururu incorporado na argamassa, menor será sua resistência à compressão e maior será sua 

consistência e absorção de água. Entretanto, os resultados comprovaram que argamassas com 

teor de até 20% de concha de sururu, apresentaram índices de consistências adequados, 

resistências à compressão acima da mínima prevista para revestimento e assentamento e 

coeficientes de absorção de água semelhante à argamassa de referência (T1 – 0%), 

viabilizando seu uso para a finalidade estudada. 

 

Palavras-chave: Moluscos; Subproduto; Complexo lagunar; Construção civil.  
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ABSTRACT 

Located in the state of Alagoas, the Mundaú-Manguaba Lagunar Estuarine Complex has great 

socioeconomic importance, because in all its extension there is reproduction of fish, 

crustaceans and mollusks, which guarantee the livelihood of fishermen and shellfish from the 

region. Among the mollusks, the maçunim (anomalocardia brasiliana) and the sururu (mytella 

falcata) are among the most sought after due to their value in Alagoas cuisine. After fishing, 

these mollusks are cooked and removed from the interior of their shell shells, which are 

generally deposited on vacant lots, public roads and even the shores of the lagoons, generating 

various environmental impacts such as groundwater contamination, proliferation of vector 

vectors. infectious diseases, siltation of lakes and rivers, mangrove grounding, and the 

increase in the volume of solid urban waste. Research on bivalve mollusk shells indicates that 

they are an important source of calcium, as they are primarily composed of calcium carbonate, 

a chemical widely used in various industries and industries. This research proposes to 

evaluate the technical feasibility of laying and coating mortar production with the 

incorporation of sururu shell in its composition. For physicochemical characterization of the 

object of study, thermogravimetry, fluorescence and X-ray diffraction tests were performed. 

During the development of the test models, the sururu shell was subjected to a crushing 

process and partially replaced the sand in the following percentages: 0%, 10%, 20%, 30%, 

40% and 50%. Subsequently tests of mechanical resistance to compression, water absorption, 

consistency index and MEV were performed. It was observed that the higher the sururu shell 

content incorporated in the mortar, the lower its consistency, compressive strength and the 

higher its water absorption. However, the results showed that mortars with a content of up to 

20% of sururu shell presented adequate consistency indexes, compressive strengths above the 

minimum expected for coating and laying and water absorption coefficients similar to the 

reference mortar (T1 - 0 %), enabling its use for the purpose studied. 

 

Key-words: Seafood, By-product; Partitions; Lagoon Complex; Construction.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

Considerando a importância socioeconômica da extração e comercialização dos 

moluscos, a necessidade de adequação da destinação dos resíduos desta atividade e estudos 

que demonstraram a utilização da concha de sururu, popularmente denominada por “casca” 

em larga escala em diversos ramos industriais, desenvolveu-se neste trabalho, uma argamassa 

de assentamento e revestimento com a incorporação da concha do sururu em sua composição. 

  Estima-se que a argamassa proposta neste trabalho poderá representar uma 

alternativa ao desequilíbrio ambiental gerado nas atividades de coleta e processamento dos 

moluscos no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba - CELMM, pois o produto 

desenvolvido abre um caminho para reutilização do principal resíduo gerado na sua cadeia 

produtiva. Além da contribuição ambiental, acredita-se que a pesquisa com a argamassa, 

poderá apresentar importantes contribuições sociais e econômicas, visto que o 

desenvolvimento de novos ecomateriais inovam o setor produtivo e abrem o caminho para a 

realização de novos arranjos. 

Nesse sentido, a fabricação da argamassa incorporada com a concha de sururu pode 

viabilizar parcerias com associações e/ou cooperativas de pescadores e marisqueiros locais, 

gerando emprego e renda. Esta produção está alinhada com atuais modelos de economia e 

gestão ambiental, as quais substituem um conceito de “fim de vida” de um produto da 

economia linear, onde os resíduos são descartados, por novos ciclos de economia circular, 

onde os resíduos recuperados, reutilizados ou reciclados tornam-se insumos de novos 

processos.  

Na economia circular pretende-se minimizar a utilização de recursos naturais, 

priorizando a reutilização de materiais e o redesenho de processos no desenvolvimento de 

produtos economicamente viáveis e ecologicamente eficientes (MONTEIRO, 2018). 

Atualmente a cadeia extrativista do sururu no CELMM se apresenta como um ciclo 

aberto (figura 1), onde, após a pesca, ocorre o processo de separação do filé que será 

comercializado e/ou consumido em forma de alimento pelas famílias dos marisqueiros, 

enquanto as conchas costumam ser descartadas em terrenos baldios, praças, vias públicas, ou 

recolhidas pela Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió - SLUM e destinadas ao 

aterro sanitário. 
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Figura 1 – Ciclo da cadeia extrativista atual do sururu 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

O desenvolvimento de novas pesquisas no âmbito do reaproveitamento de conchas de 

moluscos para a construção civil, pode contribuir para a readequação da cadeia extrativista do 

sururu no CELMM, proporcionando o fechamento do ciclo (figura 2) e transformando esses 

resíduos em matérias primas para desenvolvimento de novos materiais. Esta solução pode 

trazer benefícios ambientais, econômicos e sociais, pois indica uma destinação final adequada 

para este subproduto da cadeia extrativista do sururu, podendo representar também, uma fonte 

de emprego e renda alternativa para os marisqueiros da comunidade do CELMM.  

 

Figura 2 – Ciclo da cadeia extrativista do sururu com o reaproveitamento das conchas na 

construção civil 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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A relevância acadêmica deste estudo refere-se ao fato de ainda existirem poucas 

pesquisas no Brasil, especialmente em Alagoas, sobre a utilização da concha de sururu na 

construção civil.  Esta situação configura uma grande oportunidade de gerar inovações e 

transmitir conhecimento para subsidiar novas pesquisas correlacionadas ao tema.  

 

1.2. Objetivo geral 

Desenvolver argamassa de assentamento e de revestimento, a partir da substituição 

parcial da areia por conchas de sururu do complexo Mundaú/Manguaba. 

 

1.3. Objetivos específicos 

- Realizar levantamento de pesquisas, artigos e publicações sobre a reutilização de 

conchas de moluscos e suas aplicações. 

- Caracterizar as conchas de sururu trituradas através de análises de Termogravimetria, 

Difração de Raios X, Fluorescência de Raios X e Granulometria. 

- Analisar a influência da substituição da areia por concha de sururu triturada em 

argamassas de assentamento e revestimento quanto à consistência, absorção de água por 

capilaridade, resistência mecânica à compressão e microscopia eletrônica de varredura. 

- Contribuir com informações para incentivar e estimular novas pesquisas sobre a 

reutilização do subproduto dos moluscos na construção civil. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 Este trabalho foi desenvolvido e organizado com a seguinte estrutura: 

A seção 01 aborda aspectos norteadores da pesquisa como introdução, objetivo geral, 

objetivos específicos e justificativa. 

 Na seção 02 está contida uma revisão bibliográfica sobre temas relevantes ao trabalho 

como: anatomia e reprodução do sururu Mytela falcata, a cadeia extrativista do sururu em 

Alagoas, reaproveitamento de conchas de moluscos no Brasil e no mundo, parâmetros 

técnicos e ensaios de validação para confecção da argamassa segundo as normas brasileiras. 

 A seção 03 apresenta uma descrição dos materiais e métodos utilizados na etapa 

experimental para confecção da argamassa, descrevendo de forma detalhada todos os 

processos realizados, equipamentos utilizados, ensaios e parâmetros adotados durante o 

desenvolvimento do produto. 
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 Na seção 04 estão contidos os resultados experimentais da pesquisa, subdivididos de 

acordo com os diferentes parâmetros analisados e referenciados com os ensaios de validação 

contidos nas normas brasileiras.  

Já a seção 05 mostra as principais conclusões encontradas durante a elaboração e 

desenvolvimento da argamassa, indicando os pontos positivos e negativos visualizados 

durante a execução desta pesquisa, além de sugerir caminhos para desenvolvimento de novas 

pesquisas relacionadas ao tema.  

Na seção 06, estão relacionadas todas as referências utilizadas durante a elaboração 

desta dissertação.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O Sururu Mytella falcata 

O sururu é um organismo vivo que pertence ao Reino Animalia e ao filo Mollusca, 

como o maçunim e a ostra por exemplo. O filo dos moluscos abrange 120 mil espécies e é 

composto por seis classes: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Scaphopoda, Polyplacophora 

e Aplacophora (COUTINHO et al., 2014). O sururu possui um exoesqueleto e seu corpo vive 

dentro de uma concha formada por duas partes iguais, chamadas de valvas, que são unidas por 

um ligamento (FERREIRA; MAGALHÃES, 1995); por isso, classifica-se na classe Bivalvia, 

a qual possui cerca de 20 mil espécies (Figura 3). 

 

Figura 3 – Sururu - molusco bivalve 

 

Fonte: Coutinho et al., 2014. 
 

Sobre os moluscos bivalves, Ruppert e Barnes (1996, p. 412, 413, 449) descrevem: 

A classe Bivalvia, também chamada de Pelecypoda [pé-machadinha] ou 

Lamellibranchia [filtradores], abrange animais tão comuns como os mariscos, as 

ostras e os mexilhões. Os bivalves são comprimidos nas laterais e possuem uma 

concha composta de duas valvas, encaixadas em dobradiça dorsalmente, que 

envolvem todo o corpo. (...) a maioria dessas características representa modificações 

que permitiram aos bivalves tornarem-se escavadores de fundos macios, (...) embora 

os bivalves modernos tenham invadido outros habitats, as adaptações originais à 

escavação na lama e na areia levaram os bivalves tão longe na rota da especialização 

que eles se tornaram predominantemente presos a uma existência sedentária. (...) A 

grande maioria dos bivalves é de lamelibrânquios que se alimentam por filtração. 

 

Esta citação revela a característica do sururu, assim como outros bivalves, de ser 

escavador de fundo macio, adaptados à lama e areia, que com sua função filtradora possui um 

importante papel ecológico no equilíbrio do ecossistema lagunar (LIMA, 2015). 
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A ordem a qual pertence o sururu é a Mytiloida e a família Mytilidae, que englobam os 

moluscos bivalves conhecidos como mexilhões. Os gêneros mais comuns encontrados são: 

Mytilus, Perna e Mytella. Quanto à espécie predominante na área de estudo deste trabalho 

foram encontrados registros divergentes na literatura. Alguns adotam Mytella charruana 

(LIMA, 2015) e outros Mytella falcatus (COUTINHO et al., 2014). Narchi e Galvão-Bueno 

(1983, p. 115) aceitam as duas nomenclaturas como sinônimo, conforme explicam abaixo: 

Mytella charruana foi originalmente descrita por d’Orbigny na página 645 da 

“Voyage dans 1’Amerique Méridionale” com o nome de Mytilus falcatus, tendo 

sido usada nas figuras 38 e 39 da prancha 84 a denominação Mytilus charruanus. 

Posteriormente, em 1955, Soot-Ryen criou o gênero Mytella e incluiu nesse gênero a 

espécie de d’Orbigny, sob o nome de Mytella falcata. Em 1963, Soot-Ryen verificou 

que Mytilus falcatus já havia sido utilizado para designar outra espécie: Mytilus 

falcatus Muenster (in G.A. Goldfuss, 1937), com prioridade, portanto, sobre a 

espécie de d’Orbigny. Propôs, então, que se usasse o nome dado nas figuras de 

d'Orbigny para a espécie, que desta forma passou a se denominar Mytella charruana 

(d’Orbigny, 1846), colocando-se Mytilus falcatus d’Orbigny, 1846 em sinonímia. 

 

Neste trabalho utilizaremos a nomenclatura Mytella falcata para identificar a espécie 

predominante no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba - CELMM. Na tabela 1 

apresenta-se o reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie do sururu estudado nesta pesquisa. 

 

Tabela 1 – Classificação sistemática do sururu Mytella falcata 

Reino Filo Classe Ordem Gênero Espécie 

Animalia Mollusca Bivalvia Mytiloida Mytella Mytella falcata 

Fonte: Adaptado de Coutinho et al., 2014.  

 

O animal possui tamanho médio de 3,0 a 5,0 cm de comprimento, por 1,5 a 2,0 cm de 

largura e 1,0 a 1,5 cm de altura. Frequentemente são encontrados reunidos em grupos de 3 a 4 

indivíduos emaranhados. Se alimentam de material em suspensão e vivem enterrados em até 

10 cm de profundidade nos substratos de praias lodosas, areno-lodosas e de águas calmas 

(NARCHI; GALVÃO-BUENO, 1983). A reprodução do sururu é sexuada, com fecundação 

externa e desenvolvimento indireto. A quantidade de gametas gerados varia ao longo da época 

do ano e da região. No sururu, os órgãos reprodutores são iguais, distinguindo-se apenas pela 

coloração das gônadas: dos machos são brancas e das fêmeas laranja avermelhadas 

(FERREIRA; MAGALHÃES, 1995). 

 Um dos principais pratos da culinária alagoana, o sururu possui importância 

econômica, social e cultural. É uma importante fonte de proteína, de baixo custo, sendo um 

dos principais alimentos de povoados mais pobres e dos que vivem da pesca e extração do 
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molusco. Entretanto, também é bastante comercializado em restaurantes e apreciado por 

turistas. 

 É uma fonte alimentar de ácidos graxos poli-insaturados ômega-3, ácido 

eicosapentaenóico (AEP), ácido docosaexaenóico (ADH), substâncias importantes para a 

prevenção de doenças cardiovasculares, o que o torna um alimento visado nas dietas 

funcionais (COUTINHO et al., 2014). 

 Santos (2009) concluiu que o sururu é uma boa fonte de ferro e zinco com índices 

significativos para compor preparações para alimentação de crianças desnutridas e com 

anemia ferropriva. Além de possuir um teor de vitamina “A” superior ao da carne bovina. 

 

2.2 O Sururu em Alagoas 

O estado de Alagoas possui entre suas riquezas naturais o Complexo Estuarino 

Lagunar Mundaú/Manguaba – CELMM (figura 04). O complexo é composto pelas lagoas 

Mundaú e Mangaba, rios Paraíba, Sumuaúma e Mundaú. Este complexo possui uma área total 

de aproximadamente 81 km² e banha as cidades de Maceió, Rio Largo, Satuba, Santa Luzia 

do Norte, Roteiro, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro e Pilar (DUARTE, 2010). 

 

Figura 4 – Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba. 

 

Fonte: ANA, 2006. 

 

O CELMM possui grande importância econômica para a região, pois, em toda sua 

extensão há reprodução de peixes, crustáceos e moluscos, como sururu e maçunim. Fatores 

abióticos como a salinidade da água proporcionam um habitat adequado e regulam a 

quantidade e distribuição destes animais. A temperatura das águas, com média anual de 24°C, 
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varia pouco ao longo do ano. Em épocas chuvosas estes fatores sofrem alteração tornando a 

água mais doce e, juntamente com o carreamento de resíduos urbanos, provocam uma redução 

na quantidade de pescados (SILVA et al., 2007). 

Com o processo de urbanização das cidades do seu entorno, o CELMM sofre, há 

décadas, intenso processo de degradação ambiental. Alguns impactos ambientais foram 

listados por um diagnóstico realizados pela Agência Nacional de Águas, em 2006: 

• Lançamento de esgoto sanitário não tratado; 

• Deficiência na coleta e disposição inadequada de resíduos sólidos; 

• Assoreamento e ocorrência de cheias; 

• Lançamento de efluentes industriais não tratados; 

• Exploração indiscriminada dos recursos hídricos e naturais; 

• Ocupação desordenada, de áreas de risco e urbanização não consolidada; 

• Práticas agrícolas inadequadas; 

• Práticas de pesca inadequadas. 

Coutinho et al. (2014) acrescenta outros fatores contribuintes à degradação do 

CELMM: 

• Crescimento desordenado da área urbana de Maceió; 

• Lançamento de esgoto doméstico e despejos industriais não tratados no CELMM; 

• Ocupação das encostas dos tabuleiros e urbanização não consolidada; 

• Deficiência na coleta e disposição inadequada de resíduos sólidos; 

• Proximidade de um polo cloro químico, com relatos de contaminação por diversos 

resíduos químicos; 

•  Intensa atividade sucroalcooleira ao longo de suas bacias hidrográficas, com relatos 

de contaminação do solo e do lençol freático; 

• Assoreamento acelerado de rios, lagoas, canais e barra, com deposição de 

sedimentos; 

•  Práticas de pesca e agrícolas inadequadas; 

•  Redução dos estoques e contaminação dos pescados; 

•  Queima, corte e aterro de manguezais;  

•  Destruição progressiva de dunas e restingas; 

•  Isolamento de acessos à orla por empreendimentos privados e ocupação irregular de 

terrenos da marinha;  

• Desencadeamento de processos de eutrofização das lagoas pelo carreamento de 

grandes quantidades de nutrientes para o ecossistema. 
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A degradação ambiental do CELMM contribui para a qualidade sanitária do sururu, 

pois como estes moluscos se alimentam do plâncton da água e de partículas que estão em 

suspensão, eles retêm a contaminação do meio, incluindo os poluentes químicos e biológicos. 

Pesquisas realizadas com amostras colhidas na lagoa Mundaú indicaram contaminação 

por coliformes fecais a 45ºC, advindos do lançamento de esgoto doméstico lançado 

irregularmente. Já com relação à contaminação por metais pesados, amostras apresentaram 

níveis de arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio em acordo com os recomendados pela 

legislação em vigor (IMA, 2000; SANTOS, 2009). 

Outro fator que contribui para a contaminação do sururu é a manipulação inadequada e 

condições de trabalho que prejudicam a segurança alimentar e higiene no processo de 

beneficiamento e comercialização do pescado. Nas visitas realizadas na região não foram 

observados uso de luvas, toucas ou qualquer tipo de Equipamento de Proteção Individual - 

EPI, além de ter sido percebido a utilização de latas de tintas e utensílios antigos e 

desgastados para cozimento e armazenamento do sururu. 

 

2.2.1 Perfil social da atividade extrativista 

As atividades de pesca, beneficiamento e comercialização do sururu são informais e de 

subsistência, pois são desenvolvidas por uma comunidade economicamente carente que 

encontra nestas tarefas a oportunidade de obter renda e de alimentar a família, em um 

ambiente com precariedade de saneamento, higiene e segurança.  

Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (SEPAQ) do 

Governo de Alagoas em parceria com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para 

o Desenvolvimento (AECID) gerou um diagnóstico da cadeia produtiva do sururu e das 

características socioeconômicas da comunidade, a qual culminou na publicação do livro “A 

cada lata” de Coutinho et al. (2014). As estatísticas de pesca e quantidade de resíduos do 

sururu não são atualizadas periodicamente, sendo os dados mais recentes os publicados neste 

livro. 

O referido diagnóstico identificou que a cadeia produtiva do sururu na lagoa Mundaú 

envolve cerca de 500 pessoas, entre as quais 68% eram mulheres, que trabalham 

principalmente no beneficiamento “despinicando” o sururu, ou seja, separando o filé de 

sururu da concha; e, 32% são homens, que se dedicam a etapas como: pesca, limpeza e 

comercialização. A atividade de pesca do sururu é realizada majoritariamente por homens – 

aproximadamente 95%, provavelmente por ser uma etapa que exige maior esforço físico para 

empurrar embarcações, encher e carregar latas, além do mergulho sem equipamentos. A faixa 
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etária e a escolaridade dos trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva do sururu na Lagoa 

Mundaú estão dispostas nos gráficos 1 e 2 (COUTINHO et al., 2014). 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos trabalhadores da extração e beneficiamento do sururu na lagoa 

Mundaú. 

 
Fonte: Adaptado de Coutinho et al., 2014. 

 

 

De acordo com o gráfico 1, foram registradas a participação de pessoas entre 10 e 77 

anos na cadeia produtiva do sururu. Crianças de 10 a 17 anos representam 17,6% e idosos 

aproximadamente 10% ambas parcelas trabalhavam principalmente no beneficiamento. A 

maior parte dos trabalhadores são adultos (cerca de 72%) e a média da idade é de 34 anos. 

 

Gráfico 2 – Escolaridade dos trabalhadores da extração e beneficiamento do sururu na lagoa 

Mundaú. 

 
Fonte: Adaptado de Coutinho et al., 2014. 
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No gráfico 2, observa-se que 56,7% dos trabalhadores possuem o Ensino Fundamental 

incompleto e que 18,7% não possuem escolaridade, isso aponta um elevado grau de 

vulnerabilidade social das famílias envolvidas na extração do sururu. A renda média bruta 

mensal individual é de R$ 520,32; e, a maioria dos trabalhadores não possui outra fonte de 

renda, enfrentando dificuldades em períodos em que o volume de sururu diminui na lagoa 

Mundaú (COUTINHO et al., 2014). 

 

2.2.2 Perfil econômico da atividade extrativista 

A produção do sururu é exclusivamente através da pesca, não há registro do cultivo do 

molusco em Alagoas. Em 2011, o sururu representou 15% dos moluscos extraídos no Brasil, 

sendo a segunda espécie de molusco mais capturada (2.133,3 toneladas), atrás apenas do 

mexilhão (3.772,5 toneladas) (BRASIL, 2012). Em 2007, 21,5% da produção nacional adveio 

de Alagoas, demonstrando a importante participação da atividade no Brasil (COUTINHO et 

al., 2014). 

 O quilo do filé é comercialização entre 5 e 15 reais, dependendo se o molusco está 

“gordo” ou “magro”, sendo que os indivíduos maiores são mais valorizados. Essa variação de 

tamanho depende da época do ano e de fatores ambientais; assim, para produzir 1 kg de filé 

de sururu é necessário pescar de 8 a 20 kg do molusco com concha (COUTINHO et al., 2014). 

De acordo com levantamento realizado por Coutinho et al. (2014, tabela 2), na região 

da lagoa Mundaú, são extraídas diariamente, em média, 20,8 toneladas de sururu, das quais 

apenas 2,5 toneladas são filé e 18,3 toneladas são resíduos, ou seja, as conchas, indicando um 

rendimento aproximado de 12% na relação entre a quantidade de sururu pescado e de filé. 

 

Tabela 2 – Estimativa de produção média de sururu na lagoa Mundaú por período – Valores 

médios estimados entre outubro de 2012 e janeiro de 2013 

 Sururu com 

concha (ton.) 

Filé 

 (ton.) 

Conchas 

(ton.) 

Volume médio diário 20,845 2,513 18,332 

Volume médio semanal 194,227 12,556 181,671 

Volume médio mensal 416,908 50,256 366,652 

Volume médio anual 5.002,905 603,079 4.399,826 

Fonte: Adaptado de Coutinho et al., 2014. 

 

Com uma estimativa anual de aproximadamente 5 mil toneladas de sururu por ano, 

tem-se cerca de 4.399 toneladas de conchas por ano. Esse volume de conchas é depositado às 

margens da avenida da orla lagunar para serem coletados pelas organizações de limpeza 
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urbana e serem encaminhadas ao aterro sanitário como resíduo orgânico (SANTOS FILHO et 

al., 2017).  

Coutinho et al. (2014) afirma ainda que não há registros confiáveis de redução do 

volume de pesca do sururu e conclui que os relatos de pescadores que acreditam que a 

produção diminuiu podem estar relacionados ao fato de que a cada ano mais pessoas se 

envolvem na cadeia produtiva do molusco, podendo ter diminuído o volume por pessoa sem 

afetar a produção total.  

Para caracterização da cadeia extrativista, foi realizada em março de 2018, uma visita 

à vila de pescadores e marisqueiros da orla lagunar, no bairro do Vergel do Lago em Maceió, 

para conhecer os processos de extração do sururu até o consumo e disposição final das 

conchas. Durante a visita foi observado que a cadeia de extração e comercialização do sururu 

é formada através dos seguintes processos (figura 5): pesca, limpeza, triagem, cozimento, 

peneiramento, comercialização e disposição final. 

 

Figura 5 – Cadeia produtiva do sururu. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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1 – Pesca: processo de retirada do sururu encontrado no fundo da lagoa Mundaú. Os 

pescadores se deslocam em canoas, mergulham sem equipamentos para retirar manualmente o 

sururu vivo e depositam nas canoas para retornarem até as margens, conforme figura 5 a. 

2 – Limpeza: limpeza realizada pelos pescadores, ainda nas margens da lagoa para 

separação do sururu, da lama e de outros resíduos encontrados como, vidros, garrafas e latas, 

demonstrada na figura 5 b. 

3 – Triagem: procedimento para separar manualmente o sururu da corda ao qual ele se 

reproduz, ato chamado de “despinicar”; e, eliminação de resíduos menores como, papéis, 

plásticos e pedriscos, conforme apresentado na figura 5 c. 

4 – Cozimento: processo de cozimento em fornos improvisados, onde o sururu é 

fervido sem adição de água (apenas com a água que fica dentro das conchas), geralmente 

dentro de latas de tintas reutilizadas, com o objetivo de desprender o filé das conchas, 

conforme figura 5 d. O tempo de cozimento geralmente oscila entre 7 a 10 minutos. 

5 – Peneiramento: processo de separação do sururu cozido, por meio de peneiras, onde 

o filé de sururu é separado e as conchas são retidas na peneira, demonstrado na figura 5 e. 

6 – Comercialização: após a separação do filé, o sururu é embalado em sacos plástico 

e comercializado por quilo em barracas na orla lagunar do bairro do Vergel do Lago, em 

Maceió, conforme figura 5 f. O produto é vendido tanto diretamente aos consumidores, como 

também a revendedores que comercializam em feiras livres e transportam diretamente para 

restaurantes. 

7 – Disposição final: após o peneiramento, as conchas de sururu são descartadas em 

terrenos baldios, nas vias públicas e até às margens das lagoas, de acordo com a figura 5 g. As 

conchas ficam neste local à espera de recolhimento pelo poder público para destinação ao 

aterro sanitário. 

Após o processamento, os marisqueiros costumam descartar as conchas do sururu e do 

maçunim em locais inadequados como terrenos baldios, vias públicas e às margens das lagoas 

(Figura 6 a, b), gerando diversos impactos ambientais como: contaminação do lençol freático 

por causa do chorume, proliferação de vetores de doenças infecciosas como roedores, moscas 

e mosquitos, assoreamento das lagoas e dos rios, prejudicando a navegação, aterramento dos 

mangues, causando o afastando de animais típicos como caranguejo e aratu, além do aumento 

no volume de resíduos sólidos urbanos.  
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Figura 6 - Descarte de conchas de sururu no bairro do Vergel do Lago, Maceió, AL. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Segundo Braga (2005, p.6), “os resíduos gerados pelas atividades humanas, causando um 

impacto ambiental negativo são considerados poluição”. Com isso, pode-se deduzir que os 

pescadores locais, ao mesmo tempo em que retiram seu sustento, estão poluindo e degradando o 

ecossistema do CELMM. 

A sustentabilidade é definida por Boff (2012, p.14) como “o conjunto dos processos e 

ações que se destinam a manter a integridade da Mãe Terra, possibilitando a existência e 

reprodução da vida, e o atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações”. 

Diante disto, ressalta-se a importância em adotar medidas de controle e disposição das 

conchas dos moluscos que possam garantir a manutenção e sustentabilidade desta atividade.  

 

2.3 Reaproveitamento de conchas de moluscos 

Pesquisas realizadas indicam que a concha dos moluscos é uma fonte valiosa de 

cálcio. Segundo Oliveira e Lima (2016), elas são constituídas basicamente de Carbonato de 

Cálcio (CaCO3), uma substância química utilizada em larga escala em diversos ramos para a 

produção de cal (virgem e hidratada), rações, adubos, espuma de polietileno, medicamentos, e 

construção civil. Diversos pesquisadores ao redor do mundo, tem estudado a viabilidade da 

utilização de conchas de moluscos na produção de concreto, argamassas, elementos pré-

moldados, suplementação alimentar de animais e na produção de adubo orgânico 

(MARTINEZ, 2016; RODRIGUEZ ÁLVARO, 2014). 
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2.3.1 Reaproveitamento de conchas de moluscos na construção civil 

Estudos realizados demonstram a viabilidade da incorporação de conchas de moluscos 

para fabricação de materiais pré-moldados para a construção civil, além de sua utilização na 

preparação de concretos e argamassas.  

As pesquisas sobre a utilização de conchas de moluscos reutilizadas na construção 

civil foram organizadas nas tabelas 3 e 4 que apresentam os moluscos utilizados, o material 

substituído, a granulometria da substituição, as propriedades estudadas, autor, ano e país da 

pesquisa. 

A tabela 3 sintetiza as pesquisas que produziram concreto com conchas de moluscos 

na composição. Grande parte das pesquisas realizadas tiveram o objetivo de avaliar 

percentuais de substituição dos agregados (brita e areia) por conchas de caramujos, ostras, 

mexilhões, vieira, berbigão e lapas. Para a substituição da brita, alguns autores optaram por 

utilizar a concha inteira do molusco na fabricação do concreto. Já na substituição da areia, as 

conchas passaram por um processo de trituração e peneiramento para atingirem a 

granulometria desejada pelos pesquisadores.  

 

Tabela 3 – Pesquisas sobre o reaproveitamento de conchas de moluscos na produção de 

concreto. 
AUTOR / 

ANO 
PAÍS MOLUSCO 

*MATERIAL 

SUBST. 

**TAMANHO 

(mm) 
PROPRIEDADES ESTUDADAS 

Falade, 

1995 

 

Reino 

Unido 

Caramujo 

 

Brita 6,3 - 20 

(Inteira) 

Densidade, consistência, resistência à 

tração e compressão 

Rocha, 

2004 

Brasil Sururu 

 

Areia 6,3 Análise química, termogravimétrica, 

termodiferencial, ensaio de 

determinação da consistência, e da 

absorção de água. 

 

Sugiyama, 

2004 

 

Japão Vieira  Areia 5 - 25 (Inteira) Resistência à compressão e módulos 

Yang, 

2005 

Coreia 

do Sul 

Ostra Areia 5,0 Consistência, tempo de pega, 

resistência à tração e compressão e 

módulos 

 

Adewuyi, 

2008 

 

Nigéria Caramujo Brita 8 - 20 (Inteira) Densidade, consistência e resistência 

à compressão  

Batista, 

2008 

 

Brasil Ostra Areia / Brita NI*** Resistência à compressão e absorção 

de água 

Awaro, 

2009 

 

Nigéria Caramujo Brita 3,35 - 15  

(Inteira) 

Densidade e resistência à compressão  

Kelley, 

2010 

USA Ostra Areia 1,27 - 8 Densidade, absorção. porosidade, 

resistência à compressão e 

permeabilidade 
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Yang, 

2010 

Coreia 

do Sul 

Ostra Areia 5,0 Resistência à compressão, módulos, 

retração durabilidade, carbonatação. 

Ataque químico e permeabilidade 

 

Sabri, 

2012 

Malásia Berbigão Brita 10 - 14 

(Inteira) 

Resistência à compressão e 

consistência 

 

Nguyen, 

2012 

França Lapas Areia 2 - 4 e 

 4 - 6,3 

Densidade, consistência, resistência à 

tração e compressão, porosidade e 

permeabilidade 

 

Nguyen, 

2013 

França Vieira Areia 2 – 4 Densidade, consistência, resistência à 

tração e flexão, porosidade, 

permeabilidade, resistência à abrasão 

e durabilidade 

 

Nor 

Hazurina, 

2013 

Malásia Berbigão Areia Filler Resistência à tração e compressão, 

módulos, porosidade e 

permeabilidade 

 

Richardso

n, 2013 

 

Reino 

Unido 

Ostra Areia 1,18 - 4 e  

4 -20 

Resistência à compressão, porosidade 

e permeabilidade 

Cuadrado 

Rica, 

2015 

França Vieira 

 

Areia 0 - 5,0 Densidade, consistência, resistência à 

tração e compressão, permeabilidade, 

durabilidade, migração de cloro e 

porosimetria ao mercúrio 

 

Martinez, 

2016 

Espanha Mexilhões 
 

Areia / Brita 1,9 e 4,64 Microestrutura, tempo de 

endurecimento, Resistência à 

compressão e à tração, módulo de 

elasticidade, perda de peso e absorção 

de água 

 

*Material substituído por conchas de moluscos. **Tamanho dos grãos de conchas de moluscos utilizados.  

***NI = Não Informado. 

Fonte: Adaptado de Martinez, 2016; Rodriguez Álvaro, 2014 (tradução livre). 

 

Os resultados encontrados indicam que à medida que aumenta o teor de agregados de 

concha dos moluscos no concreto, a consistência e a perda de peso aumentam, enquanto a 

densidade, as resistências à compressão e tração, os módulos de deformação longitudinal e 

transversal e absorção e permeabilidade à água diminuem. 

Dentre os estudos da tabela 3, destaca-se Rocha et al. (2004) que realizou um estudo 

da viabilidade de utilização de conchas de sururu em materiais à base de cimento Portland. 

Nesse estudo, foi verificado pela análise química da concha do sururu, que este resíduo não 

oferece atividade pozolânica, não podendo substituir o cimento, porém afirmou que as 

conchas de sururu podem ser utilizadas como agregado em materiais cimentícios.  

Martínez (2016) realizou um estudo do comportamento da concha de mexilhão como 

agregado para fabricação de argamassas de concreto. Na pesquisa concluiu-se que se obteve 
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índices de resistência adequados para o concreto estrutural com percentuais de substituição de 

até 25% dos agregados naturais por agregado de concha de mexilhão (areia ou brita) e até 

12,5% (areia e brita juntos), não recomendando substituições em maiores percentuais.  

Sobre as argamassas, os estudos propõem a substituição da areia por conchas de 

moluscos trituradas em diferentes percentuais de substituição, granulometrias, dosagens de 

água e de material ligante. Nas pesquisas sintetizadas na tabela 4, vários ensaios foram 

realizados para verificação das propriedades físico-químicas e de resistência mecânicas do 

produto no estado fresco e no estado endurecido.  

 

Tabela 4 – Pesquisas sobre o reaproveitamento de conchas de moluscos na produção 

de argamassa. 
AUTOR / 

ANO 
PAÍS MOLUSCO 

*MATERIAL 

SUBST. 

**TAMANHO 

(mm) 
PROPRIEDADES ESTUDADAS 

Yoon G., 

2003 

Coréia do 

Sul 
Ostra Areia NI*** 

Resistência à Compressão e Tempo 

de Pega 

 

Yoon H. , 

2004 

 

Coréia do 

Sul 
Ostra Areia NI*** 

Resistência à Compressão 

Ballester, 

2007 
Espanha Mexilhão 

Areia / 

Cimento 
Filler 

Resistência à Tração e Compressão, 

Trabalhabilidade e Aderência 

 

Lertwartta

naruk, 

2012 

Tailândia 

Mexilhão, 

Berbigão e 

Ostras 

 

Cimento Filler 

Trabalhabilidade, Tempo de Pega, 

Resistência à Compressão, Retração 

e Condutibilidade Térmica 

 

Zhong, 

2012 

 

China Ostra Cimento Filler 

Resistência à Compressão e à 

Ruptura 

Nasari, 

2012 
Iran 

Conchas 

Marinhas 

 

Areia Filler 

Resistência à Compressão  

Biovalvo, 

2012 

 

Espanha Mexilhões Areia / Brita Diversos 

Consistência, Absorção de Água, 

Densidade e Resistência à 

Compressão 

Etuk, 2013 Nigéria 

Ostra, 

Caramujo 

e Caracol 

do Mar 

 

Areia Filler 

Resistência à Compressão e Tempo 

de Pega 

Wang, 

2013 
China Ostras Areia NI*** 

Trabalhabilidade, Tempo de Pega, 

Resistência à Compressão, Retração 

e Absorção 

 

Kuo, 2013 China Ostras Areia 0 - 1,18 

Trabalhabilidade, Penetração, 

Resistência à Compressão, 

Absorção, Porosidade e Retração 

 

Wang, 

2013 
Taiwan Ostra Areia NI*** 

Densidade, Trabalhabilidade, 

Resistência à Compressão, Retração 

e Tempo de Pega 

 

Liang, 

2013 
China Ostra Cal / Areia Filler 

Resistência à Compressão 
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Motamed, 

2015 

 

Malásia Berbigão Areia Filler 

Resistência à Compressão 

Loffi, 

2014 
Brasil Ostra Areia 4,75 

Resistência mecânica e absorção de 

água 

Safi,  

2015 
Argélia Ostras Areia 0 - 5 

Trabalhabilidade, Densidade, 

Resistência à Tração e a 

Compressão, Absorção, Porosidade 

e Módulos. 

 

Motamed, 

2015 
Malásia Berbigão Areia Filler 

Resistência à Compressão 

*Material substituído por conchas de moluscos. **Tamanho dos grãos de conchas de moluscos utilizados.  

***NI = Não Informado. 

Fonte: Adaptado de Martinez, 2016; Rodriguez Álvaro, 2014 (tradução livre). 

 

Já os resultados sobre as argamassas sugerem que à medida que aumenta a razão de 

substituição da areia convencional pela areia dos moluscos, a consistência também aumenta, 

porém a densidade e a resistência à flexão e à compressão diminuem. 

Loffi (2014) desenvolveu um estudo sobre o comportamento de uma argamassa 

incorporada com conchas de ostras. Os resultados demonstraram que o efeito da incorporação 

do resíduo em concentração de 5% resultou em melhores parâmetros de absorção de água e 

resistência mecânica do material. 

Batista (2008) desenvolveu um bloco ecológico de concreto, o qual possui em sua 

composição conchas de ostras e resíduo da construção civil e dispensa o uso de quase 50% de 

areia e cimento. Estes blocos são mais resistentes e mais leves que os blocos de concreto 

convencionais; além disso, proporcionam um melhor isolamento termo acústico, absorvem até 

seis vezes menos umidade e chegam a ser até oitenta por cento mais baratos. 

Em 2012, pesquisadores da Universidade de La Coruña, campus de Elviña, decidiram 

construir um edifício experimental a fim de avaliar o comportamento de materiais com concha 

de mexilhão em um trabalho real (figura 7). Alguns dos materiais estudados no laboratório 

estão presentes no edifício, com um certo teor de concha de mexilhão, por exemplo: 

argamassa de fundação, argamassas de revestimento exterior e interior e recheios granulares 

nas paredes e na coberta (UNIVERSIDADE DA CORUÑA, s/d).   
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Figura 7 – Edifício  experimental em La Coruña. 

 
Fonte: Universidade da Coruña (s/d). 

 

Esses estudos comprovam a viabilidade da utilização de conchas de moluscos na 

construção civil em substituição parcial dos agregados em fundações, concreto estrutural, 

argamassas de revestimento, elementos pré-moldados e recheios granulares para coberta e 

paredes. Os percentuais e a forma de substituição variaram de acordo com as exigências 

técnicas e normativas do produto e os maiores teores de incorporação foram encontrados em 

elementos não estruturais.    

 

2.3.2 Reaproveitamento de conchas de moluscos para outras finalidades 

As propriedades físico-químicas das conchas dos moluscos têm sido estudadas por 

diversos autores para comprovar sua viabilidade de utilização em diferentes finalidades como: 

suplementação alimentar humana e animal, produção de adubos orgânicos, correção de pH em 

biodigestores, artigos decorativos, confecção de roupas e acessórios. 

Em 2007 o projeto “Valorização dos resíduos da maricultura” desenvolvido na 

Universidade Federal de Santa Catarina apontou que a indústria farmacêutica de São Paulo, 

Rio grande do Sul e Paraná utilizam carbonato de cálcio proveniente de conchas de ostras 

para a fabricação de suplementos para prevenir e combater a osteoporose. São citados nesse 

projeto estudos no Japão onde o cálcio extraído de conchas de ostras foi testado em pessoas 

aumentando a densidade óssea na coluna lombar, e nos Estados Unidos para reduzir os 

sintomas da tensão pré-menstrual como depressão e cólicas (SANT’ANNA, 2007). 

Viapiana (2015) estudou a substituição do calcário calcítrico proveniente de rochas por 

concha de sururu triturada como fonte de cálcio em rações para codornas de corte. Os 
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resultados mostraram que a utilização é viável, não trazendo prejuízo ao ganho de peso nem a 

resistência à flexão dos ossos dos animais.  

Em 2015, o ex-aluno do IFAL campus Marechal Deodoro, Ronaldo Santos, 

conquistou o 3º lugar no concurso “Maceió mais Sustentável” com o projeto de reutilização 

da concha do sururu para transformação em adubo utilizado para melhorar as condições do 

solo em praças e jardins públicos da cidade de Maceió. Este projeto, foi implantado pela 

Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió - SLUM em 2017; e, para seu melhor 

funcionamento, a prefeitura criou no Bairro do Vergel, um ecoponto para recebimento e 

processamento da concha do molusco, além da aquisição de veículos que auxiliarão na coleta 

e transporte (IFAL, 2017). 

Em 2019, alunos da Escola de Referência em Ensino Médio João Bezerra em Recife- 

PE realizaram um projeto de reuso de conchas de sururu e criaram ornamentos para 

decoração, lazer e materiais didáticos como elementos da tabela periódica e letras em 3D, o 

projeto foi apresentado no Fórum Internacional de Ciências da Juventude de Londres 

(OLIVEIRA, 2019). 

 

2.4 Argamassas 

 Argamassa é um material de construção caracterizado por uma mistura homogênea de 

um ou mais aglomerantes inorgânicos, agregados miúdos, e água, com propriedades de 

aderência e endurecimento, preparada em obra ou fabricada em indústrias (ABNT, 2005). As 

argamassas podem conter ou não aditivos para acrescentar determinadas propriedades como 

impermeabilização e adesividade. Os aglomerantes, como o cimento, a cal e o gesso podem 

ser utilizados separadamente, ou misturados como cimento e cal; e o agregado miúdo 

principal é a areia (ABCP, 2002). 

O cimento Portland é um aglomerante hidráulico, pois sua propriedade ligante é 

decorrente de reação dos seus constituintes com a água. O cimento Portland confere às 

argamassas a resistência mecânica, pois após a cura consegue suportar determinadas forças 

sem alterar sua forma. Quanto maior a quantidade de cimento, maior é a retração da 

argamassa, que é a redução do volume por perda de água; entretanto, maior também é a 

aderência à base (ABCP, 2002). 

Como agregado miúdo, comumente utiliza-se a areia provenientes de rios, cava ou 

areia de brita, com diâmetros entre 0,06 e 2,0 mm. A dosagem de água e aglomerante depende 

da granulometria do agregado. A granulometria deve ser homogênea, evitando excessos e 

finos, para não causar deficiências na curva granulométrica e ocorrer maior consumo de água 



33 

 

de amassamento, o que provoca a redução da resistência mecânica e maior retração por 

secagem na argamassa, conforme tabela 5 (ABCP, 2002). 

 

Tabela 5 – Variações das propriedades da argamassa quanto à granulometria 
PROPRIEDADE GRANULOMETRIA* CONTINUIDADE** CONCENTRAÇÃO*** 

Trabalhabilidade Melhor Pior Pior 

Retenção de água Melhor - Melhor 

Retenção na secagem Melhor Melhor - 

Porosidade -  Melhor  

Aderência Pior Pior Melhor 

Resistência mecânica - Pior - 

Impermeabilidade Pior Pior - 

*Quanto mais fino; ** Quanto mais descontínua for a granulometria; * Quanto maior o teor 

Fonte: Adaptado de ABCP, 2002. 

 

A água é o componente que permite que ocorram as reações químicas entre 

aglomerante e o agregado. A consistência da argamassa depende da quantidade de água 

adicionada, seja na fabricação na obra ou no preparo da argamassa industrializada. A NBR 

NM 137 (ABNT, 1997) recomenda o uso de água potável no amassamento e cura de 

argamassas e concreto, devendo passar por análises caso não seja potável, a fim de evitar o 

uso de água contaminada, com excesso de sais solúveis, ferro, ou pH fora das faixas 

recomendadas (entre 5,5 e 9,0). 

 A NBR13281 (ABNT, 2005) classifica as argamassas quanto à sua aplicação: 

assentamento, revestimento de paredes e tetos, uso geral, reboco, decorativa em camada fina, 

decorativa em monocamada.  

 No caso de assentamento, a argamassa atua como ligação entre os elementos de 

vedação, como tijolos e blocos, e como encunhamento após a última fiada de componentes na 

construção de alvenarias, com função de vedação em alvenarias de vedação, e em caso de 

alvenaria estrutural, também com função estrutural. A argamassa deve garantir a adesão dos 

elementos de vedação, distribuir uniformemente os esforços atuantes na alvenaria e garantir a 

impermeabilidade das alvenarias de elementos aparentes (sem revestimento) (RECENA, 

2012). 

 Nos casos de revestimento, pode ter uso interno ou externo da edificação, 

caracterizando-se como camada de regularização (chapisco, emboço e reboco ou camada 

única). Como funções principais devem: impermeabilizar o substrato de aplicação; absorver 
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as deformações naturais a que uma estrutura está sujeita; regularizar e/ou proteger 

mecanicamente substratos constituídos por sistemas de impermeabilização ou isolamento 

termo acústico; garantir bom acabamento a alvenaria revestida (ABNT, 2005; RECENA, 

2012). 

 A argamassa de uso geral é indicada tanto para assentamento em alvenaria sem função 

estrutural como para revestimento de paredes e tetos internos e externos. A argamassa de 

reboco é utilizada apenas para cobrimento do emboço, conhecida como massa fina. E as 

argamassas decorativas são utilizadas para fins decorativos, sendo a de massa fina mais 

indicadas para interiores; e as em monocamada, para exteriores como muros e fachadas. 

(ABNT, 2005). 

 

2.4.1 Propriedades das argamassas 

 

2.4.1.1 Aderência 

 Aderência é definida como a propriedade que possibilita à camada de revestimento 

resistir às tensões normais e tangenciais atuantes na interface com a base (ABCP, 2002). A 

resistência de aderência deve ser entendida como o resultado do comportamento de um 

sistema, dependendo tanto das características da argamassa como da rugosidade superficial e 

capacidade de absorção da base. Superfícies muito lisas irão compor sistemas de baixa 

aderência independente da qualidade da argamassa (RECENA, 2012).  

 A aderência ocorre por três mecanismos que atuam de forma conjunta: a aderência 

instantânea; a micro aderência; e a macro aderência. A primeira ocorre no momento em que a 

argamassa no estado fresco é lançada sobre o substrato; logo depois, iniciam-se os 

mecanismos de micro aderência e macro aderência. A aderência instantânea depende da 

coesão e plasticidade da argamassa. A micro aderência ocorre pela absorção da pasta da 

argamassa pelos poros do substrato, criando pontos de ancoragem (figura 8) que mantém a 

argamassa aderida até seu endurecimento. A macro aderência é caracterizada pelo 

preenchimento de reentrâncias e saliências presentes na superfície as quais manterão a porção 

da argamassa projetada presa à superfície (STOLZ et al, 2011). 
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Figura 8 – Aderência adequada entre o revestimento e o substrato. 

 

Fonte: ABCP, 2002. 

 

 Para uma aderência adequada, a argamassa deve ter a maior extensão de contato 

possível com a base, e isto depende: da trabalhabilidade da argamassa, a qual permite um bom 

espalhamento da massa; da técnica de execução do revestimento, que define a compactação e 

prensagem contra a base; e das condições de limpeza da superfície, pois partículas soltas, 

poeiras e outros formam barreiras à ancoragem da argamassa (ABCP, 2002). 

 

2.4.1.2 Resistência mecânica 

A resistência mecânica é definida como “a propriedade dos revestimentos de 

possuírem um estado de consolidação interna capaz de suportar esforços mecânicos das mais 

diversas origens e que se traduzem, em geral, por tensões simultâneas de tração, compressão e 

cisalhamento” (AZEVEDO, 2018). A quantidade e a finura do aglomerante na mistura 

influencia na resistência mecânica. Cimentos mais finos tendem a apresentar maior resistência 

mecânica devido ao aumento de área superficial de contato com a água na hidratação da 

mistura (SWAIDANI et al., 2016). 

A resistência mecânica ideal depende da finalidade de aplicação da argamassa. 

Argamassas com função de reparo ou assentamento em paredes estruturais necessitam de 

maior resistência do que argamassa de revestimento. Recena (2012) comenta que, mesmo 

sendo comumente considerada pouco relevante para o uso de argamassa de revestimento, para 

qualquer finalidade a resistência mecânica é um elemento de controle de qualidade e de 

verificação da homogeneidade da argamassa. 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1996) através da NBR 7215 – 

Cimento Portland – Determinação da resistência a compressão, descreve o método de ensaio 

para determinação da resistência mecânica em materiais à base de cimento Portland. 

 

2.4.1.3 Capacidade de absorver deformações  

 O revestimento deve possuir capacidade de absorver tanto as deformações intrínsecas 

do próprio revestimento, como as extrínsecas - da base, sem sofrer fissuras e rupturas, 

ocasionando perda da estanqueidade e/ou aderência e comprometendo o acabamento. As 

deformações intrínsecas referem-se principalmente à retração por perda de água por absorção 

da base no momento da aplicação. Quanto às deformações extrínsecas, uma argamassa 

aplicada como revestimento, recobre materiais de diferentes coeficientes de dilatação térmica, 

devendo absorver as deformações das respostas dos materiais a variações térmicas e/ou 

higrotérmicas (ABCP, 2002). 

 Influenciam, na capacidade de absorver deformações de uma argamassa, parâmetros 

como: teor e natureza dos aglomerantes e agregados, capacidade de absorção de água da base, 

condições ambientais e capacidade de retenção de água. 

 A reatividade dos aglomerantes, como o cimento, deve ser média ou baixa permitindo 

maior capacidade de deformação adaptando-se à base de aplicação. Os agregados miúdos 

devem ter granulometria contínua, para que existam poucos vazios e diminua-se o potencial 

de retração. O teor de agregados finos pode aumentar a absorção de água de emassamento e 

provocar retração de secagem após aplicação (figura 9). Os fatores relativos à absorção e 

retenção de água referem-se à regulação do endurecimento da argamassa e ao 

desenvolvimento da resistência mecânica, pois quanto mais lentamente a argamassa perder 

água, melhor será sua resistência mecânica (ABCP, 2002). 
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Figura 9 – Capacidade de absorver deformações de argamassas com diferentes teores de 

cimento 

 

Fonte: ABCP, 2002. 

 

 Conforme verificado, a capacidade de absorver deformações está relacionada 

diretamente à resistência mecânica e ao módulo de elasticidade da argamassa. O módulo de 

elasticidade é a relação entre tensão e deformação característica de um material. Assim, 

materiais com maior elasticidade apresentam menor resistência mecânica. Esta relação 

demonstra a importância da definição dos quantitativos de materiais na produção da 

argamassa, visando produzir misturas com a mínima resistência mecânica validadas pelas 

normas técnicas de forma a não reduzir a capacidade de absorver deformações (RECENA, 

2012). 

 

2.4.1.4 Estanqueidade 

 É a capacidade de um sistema impedir a penetração de água. Refere-se à absorção 

capilar de água pela argamassa no seu estado endurecido e é importante pois determina a 

proteção de base contra as intempéries. Esta propriedade é mais relevante para as argamassas 

de revestimento externo de edificações, como a aplicação em muros e fachadas por exemplo. 



38 

 

 Para garantir a estanqueidade deve-se evitar que ocorram fissuras na argamassa. A 

qualidade dos materiais, a proporção adequada na mistura e a técnica de execução podem 

influenciar na estanqueidade.  

 É importante ressaltar que a argamassa de revestimento não pode ser completamente 

impermeável pois deve ser permeável ao vapor de água para permitir a secagem de umidade 

acidental e de infiltrações, evitando também o risco de umidade por condensação interna em 

locais de clima frio (ABCP, 2002). 

 

2.4.1.5 Propriedades da superfície 

 Trataremos da rugosidade e porosidade superficial das argamassas tanto pela sua 

influência no acabamento do revestimento e preparação para pintura ou revestimentos 

decorativos, como também pela influência em outras propriedades como a estanqueidade, 

resistência mecânica e durabilidade. 

 A rugosidade superficial varia de lisa à áspera e é resultado da granulometria e teor 

dos agregados, além da técnica de execução. A rugosidade pode ser definida em função do 

acabamento final previsto e das condições de exposição do revestimento. Para ambientes 

externos, recomenda-se texturas mais rugosas, pois em grandes planos pela dificuldade de 

aplicação homogênea, disfarça-se melhor os defeitos do próprio revestimento. Para 

argamassas de múltiplas camadas, a rugosidade também contribui para a ancoragem das 

camadas (ABCP, 2002). 

 A porosidade, expressa em porcentagem, é definida como a medida da proporção ao 

volume total ocupado pelos poros. Esse volume dos poros cria vazios que influenciam na 

resistência mecânica; e a ligação entre os poros na permeabilidade e, consequentemente, na 

durabilidade da argamassa. A porosidade pode ser aferida em análises microscópicas e 

ensaios de absorção de água. A água adicionada na mistura reage quimicamente com os 

demais componentes até o estágio de saturação e após este estágio a água livre evapora e 

resulta em poros na argamassa endurecida (AZEVEDO, 2018). 

 

2.4.1.6 Durabilidade  

 É “a capacidade que um produto tem de manter suas condições de serviço, para o qual 

foi projetado e construído, durante determinado período de tempo. A durabilidade do produto 

pode ser avaliada pelo seu tempo de vida em anos ou pela sua resistência a agentes que afetam 

seu desempenho” (AZEVEDO, 2018). Portanto, para uma durabilidade adequada, necessita-se 
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primeiramente de um projeto adequado à finalidade de uso, e durante a execução de um 

rigoroso controle de produção de acordo com as especificações técnicas do produto. 

 Recena (2012) alerta que a durabilidade da argamassa está relacionada à agressividade 

do meio ao qual está exposta, assim, condições especiais de agressividade exigirão 

argamassas dosadas para resistir a um agente específico. Em condições normais, a 

durabilidade das argamassas de assentamento e revestimento será influenciada pela presença 

de umidade e de sais solúveis passíveis de serem lixiviados. Quando aplicada em meios com 

maior umidade, deverá conter mais aglomerantes hidráulicos em sua composição, melhorando 

a resistência mecânica e o módulo de deformação. Assim, as argamassas utilizadas para 

revestimento externo de paredes devem ser dosadas com uma maior quantidade de cimento do 

que aquela empregada em argamassas com outras funções, como assentamento ou 

revestimentos internos, pois estarão mais expostas à ação da umidade. 

 A ABCP (2002) destaca três fatores que prejudicam a durabilidade das argamassas: 

 - Movimentações de origem térmica, higroscópica ou imposta por forças externas – 

que podem causar fissuração, desagregação e descolamento dos revestimentos. 

 - Espessura dos revestimentos – se a argamassa tiver espessura excessiva, intensifica a 

movimentação higroscópica nas primeiras idades, podendo ocasionar fissuras de retração, o 

que compromete a capacidade de aderência e a impermeabilidade do revestimento. 

 - Cultura e proliferação de microrganismos - provocam manchas escuras nos 

revestimentos. Os fungos e líquens que se proliferam na superfície do revestimento produzem 

ácidos orgânicos que reagem e destroem progressivamente os aglomerantes da argamassa 

endurecida. 

 

2.4.2 Traços 

 O traço de uma argamassa é a proporcionalidade dos materiais componentes da 

mistura, excetuando-se a água. Geralmente é expresso em volume, podendo também ser 

expresso em peso, e representa uma relação numérica entre o aglomerante e o aglomerado, 

exemplo 1:n. 

 Recena (2012) defende que o traço a ser adotado deve ser o que proporciona melhor 

trabalhabilidade e pode ser avaliado pelo índice de consistência em ensaios de dosagem 

experimental. No ensaio as argamassas devem ser rigorosamente preparadas com a mesma 

quantidade de água, posteriormente cria-se uma relação entre o índice de consistência e o 

traço. A melhor trabalhabilidade será a que o índice de consistência passa a ser constante, 
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apresentando o melhor rendimento e obtendo uma superfície com bom acabamento para 

revestimento. 

 Após a determinação do traço, deve-se moldar corpos de prova e executar ensaios de 

resistência à compressão e tração a fim de garantir a qualidade da argamassa. Para tais ensaios 

é necessário aguardar o período de cura de 28 dias.  

 Entretanto, caso seja inviável a dosagem experimental, seja por custos ou por prazo, 

alguns autores sugerem traços como ponto de partida. Duarte (1999) afirma que nos EUA 

recomenda-se que o traço 1:3, ou seja, que o volume de agregado corresponda ao triplo do 

volume de aglomerante. A ABCP também sugere em suas publicações traços de argamassas 

de cimento Portland e cal com uma parte de aglomerante para três partes de agregado. Este 

traço também é recomendado em normas técnicas britânicas, pois a proporção 1:3 gera 

argamassas adequadas e recomendadas para uso geral (RECENA, 2012). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa aplicada, visto que os resultados buscados 

poderão ser utilizados como alternativa de equilibrar a cadeia extrativista do sururu no 

CELMM. A abordagem da pesquisa é qualitativa com a investigação, observação e 

caracterização da cadeia produtiva do sururu em Alagoas e quantitativa nos procedimentos de 

desenvolvimento e realização dos ensaios laboratoriais com os protótipos da argamassa.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, ela se enquadra como pesquisa 

experimental, pois, se propõe a experimentar, gerar inovações, testar materiais, elaborar e 

desenvolver novos elementos. 

A seguir (figura 10), estão apresentados os processos desenvolvidos durante a 

pesquisa, subdivididos em 3 etapas: caracterização, produção e ensaio. 

 

Figura 10 – Fluxograma da pesquisa 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

A primeira etapa da pesquisa correspondeu à fase de caracterização das conchas de 

sururu. Esta etapa contemplou os processos de coleta, limpeza e trituração das conchas para 

submissão às análises laboratoriais de termogravimetria (TG), difração de raios X (DRX), 
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fluorescência de raios X (FRX) e análise granulométrica, a fim de conhecer suas composições 

físico-químicas.  

Na segunda etapa foram realizados o planejamento, estudo de traço e execução dos 

processos de desenvolvimento da argamassa como: determinação das dosagens, relação 

água/cimento, granulometrias, percentuais de substituição da areia por conchas de sururu e 

preparação das argamassas e corpos de provas para realização dos ensaios laboratoriais. 

 Na terceira etapa foram realizados ensaios laboratoriais com as unidades amostrais 

para mensuração de propriedades físicas da argamassa como índice de consistência, 

resistência mecânica à compressão, absorção de água por capilaridade e microscopia 

eletrônica de varredura. Ao final, foi realizada uma análise e discussão sobre as correlações 

dos resultados encontrados. 

 

3.1 Materiais utilizados 

 

3.1.1 Coleta das conchas 

Foram coletadas amostras de conchas de sururu na Avenida Senador Rui Palmeira, 

também conhecida como orla lagunar, no bairro do Vergel do Lago em Maceió, Alagoas. Na 

ocasião, foram preenchidos dois sacos de rafia com capacidade de 30 quilos. As conchas de 

sururu estavam descartadas na via pública, ao lado de barracas que comercializavam o filé de 

sururu, conforme figura 11.  

   

Figura 11 – Amostras coletadas na Avenida Senador Rui Palmeira. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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3.1.2 Limpeza e higienização das conchas 

Após a coleta, as amostras foram submetidas a um processo de limpeza e higienização 

para retirada da matéria orgânica residual do molusco. Ao entrar em decomposição, a matéria 

orgânica pode provocar a formação de chorume e a liberação de forte mal cheiro, atraindo 

vetores de doenças.  

Para a higienização, as conchas foram inicialmente colocadas em recipientes com água 

e sabão neutro líquido, sendo realizado um processo de lavagem para separação das conchas 

dos resíduos de areia, poeira, lixo e lama, conforme figura 12 a. Posteriormente, foram 

realizadas inspeções para retirada de toda matéria orgânica fixada no interior das conchas; e, 

ao final, foram novamente enxaguadas para retirada de toda concentração de sabão líquido 

utilizado, como apresentado na figura 12 b. Após a higienização, as conchas foram expostas 

ao sol para acelerar o processo de secagem, conforme apresentado na figura 12 c. 

 

Figura 12 – Higienização e secagem das conchas 

   

Fonte: Autor, 2018. 

 

3.1.3 Trituração das conchas 

Para realização das análises físico-químicas da concha do sururu, foi necessário 

triturar uma pequena porção da amostra. Este processo foi realizado no Laboratório de 

Catálise do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, com o 

auxílio do equipamento de moinho de bolas planetário da marca Retsch, modelo PM 100 CM. 

Este equipamento utiliza força centrífuga para pulverizar amostras através do impacto e 

fricção de esferas de aço inoxidável, reduzindo suas partículas até 1 mícron de dimensão. 

As conchas de sururu foram submetidas ao processo de trituração no moinho de bolas 

planetário por um período de aproximadamente duas horas, transformando-se em um pó 

semelhante a areia fina, conforme demonstrado na figura 13 (a, b e c) Posteriormente o 
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material foi submetido às análises laboratoriais de termogravimetria (TG), difração de raios X 

(DRX), fluorescência de raios X (FRX). 

 

Figura 13 – Trituração da concha de sururu em um moinho de bolas. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Para realização da análise granulométrica e para início dos processos de confecção dos 

corpos de prova de argamassa, foi realizado outro tipo de trituração das conchas no 

Laboratório de Nutrição do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas - 

UFAL, com o auxílio de um liquidificador adaptado com copo confeccionado em aço inox, 

conforme figura 14 a. O equipamento possui uma capacidade de aproximadamente 600 ml e o 

tempo de processamento para cada copo com concha de sururu foi de aproximadamente 20 

segundos. As conchas de sururu foram processadas de forma satisfatória, porém não 

apresentaram homogeneidade no tamanho dos seus grãos conforme demonstrado na figura 

14b, com isso, foi necessário realizar posteriormente o peneiramento das conchas de sururu 

para padronização da granulometria, onde a concha do sururu foi separada em grãos de 

tamanho médio (de 0,60 mm a 0,30 mm) com a finalidade de substituição parcial da areia 

média na confecção dos corpos de prova.  
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Figura 14 – Trituração das conchas no liquidificador adaptado com copo em inox 

  

Fonte: Autor, 2018. 

 

3.2 Ensaios de caracterização do resíduo 

A concha de sururu triturada no moinho de bolas foi enviada ao Laboratório de 

Análises Físicas dos Materiais Cerâmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, para realização de análises de Termogravimetria (ATG), Difração de Raios X (DRX) 

e Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (FRX). 

 

3.2.1 Análise termogravimétrica 

A análise termogravimétrica (ATG) é uma técnica termo analítica que acompanha a 

perda e /ou ganho de massa em função do tempo ou temperatura. Com isso, ela possibilita 

conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na massa de substâncias, permitindo 

estabelecer a temperatura em que começam a decompor (DENARI, 2013). Nesta análise, 

submete-se a amostra a cerca de 1000ºC, a fim de se obter uma curva que indique a perda de 

massa a diferentes temperaturas atingidas. Estas perdas são, então, interpretadas como a 

possível presença de matéria orgânica, água ou geração de processos químicos em que gases 

são libertados (RODRIGUEZ ÁLVARO, 2014). 

 

3.2.2 Fluorescência de raios X 

A análise por Fluorescência de Raios X (FRX) permite identificar a composição 

química de uma amostra, assim como estabelecer a proporção (concentração) em que cada 

elemento se encontra presente (GOMES, 2015). 
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3.2.3 Difração de raios X 

Já a análise de Difração de Raios X (DRX) é uma ferramenta que permite conhecer o 

tipo de estrutura cristalina dos materiais e estimar seu parâmetro e configuração de rede 

através de um equipamento chamado Difratômetro de Raios X (GOMES, 2015).  

É uma técnica amplamente utilizada para caracterização de rochas e materiais de pedra 

e permite conhecer a composição mineralógica de um material cristalino. O resultado deste 

teste é exibido através de picos de intensidade ao longo do espectro. Isto é, cada pico ou grupo 

de picos a comprimentos de onda específicos está associado a um determinado mineral 

(RODRIGUEZ ÁLVARO, 2014).  

 

3.2.4 Ensaio granulométrico 

O ensaio de granulometria tem como objetivo principal conhecer a distribuição 

granulométrica do agregado, ou seja, identificar o percentual do peso retido em cada faixa 

especificada (peneiras) com relação a massa seca total, determinando assim suas 

características físicas. Os procedimentos para realização do ensaio de granulometria por 

peneiramento são determinados através da NBR 7181 (ABNT, 2016). 

Durante a realização do ensaio de granulometria, foram colocadas 1.000 gramas de 

concha de sururu triturada (figura 15 a) e submetidas ao processo de peneiramento com o 

auxílio de um agitador de peneiras (figura 15 b) que separou os grãos em três granulometrias 

diferentes: grão grosso (2,40 mm a 1,20 mm), grão médio (0,60 mm a 0,30 mm) e grão fino 

(grãos abaixo de 0,15 mm).  

 

Figura 15 – Ensaio de granulometria da concha de sururu no agitador de peneiras 

        

Fonte: Autor, 2018. 
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3.3 Percentuais de substituição 

Através da análise química da concha do sururu, observou-se que este resíduo não 

apresenta características pozolânicas, não podendo substituir o cimento em materiais 

cimentícios, e sua utilização a estes materiais limita-se ao uso como agregado. 

Para esta pesquisa, foi definido que a concha de sururu triturada substituiria 

parcialmente a areia média com percentuais de substituição entre 0% (testemunha) e 50%, 

com isso, foram confeccionadas 6 formulações (tratamentos) diferentes conforme 

relacionados na tabela 6: 

 

Tabela 6 – Percentuais de substituição nos diversos formulações 

 

FORMULAÇÕES 
PERCENTUAL DE 

AREIA 

PERCENTUAL DE 

CONCHA DE 

SURURU 

T1 100% 0% 

T2 90% 10% 

T3 80% 20% 

T4 70% 30% 

T5 60% 40% 

T6 50% 50% 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Verificou-se que os autores brasileiros que avaliaram substituição de areia por concha 

de molusco triturada para argamassas utilizaram percentuais até 30% por observarem 

diminuição drástica na resistência mecânica à compressão (ROCHA 2004; LOFFI, 2014). 

Entretanto, para utilização de argamassas para assentamento e revestimento não há 

exigência de alta resistência mecânica à compressão; por isto, optou-se por observar o 

comportamento de argamassas com teores de concha triturada de sururu de até 50% quanto 

aos ensaios de consistência, resistência mecânica e absorção de água. 

 

3.4 Dosagens para confecção das argamassas 

O traço adotado para esta pesquisa foi de 1:3, ou seja, para cada parte de cimento 

foram adicionadas 3 partes de areia, conforme recomenda a ABCP no manual de 

revestimentos de argamassa (2002). A NBR 7215 (ABNT, 1996), Cimento Portland - 

determinação de resistência à compressão, também recomenda o traço de 1:3 para argamassas 
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e estabelece a relação água / cimento numa proporção de 0,48, ou seja, o volume de água 

corresponderá a 48% do volume de cimento contido na amostra confeccionada. A proporção 

utilizada a composição do agregado miúdo foi 25% de areia fina e 75% de areia média. 

 O tipo de cimento escolhido foi o cimento Portland CPII-32-Z, pois é destinado à 

produção de argamassas de assentamentos e revestimentos, estruturas em concreto armado, 

concreto massa e concreto para pavimentos, além de ser facilmente encontrado no mercado da 

construção civil.  

 

3.5 Preparação das argamassas 

 A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Materiais de Construção do Instituto 

Federal de Alagoas – IFAL, campus Palmeira dos Índios. Para confecção das argamassas, 

inicialmente foi necessário realizar peneiramento da areia e das conchas de sururu trituradas 

para separação e homogeneização dos seus grãos. A areia foi separada em granulometria 

média (0,60 mm a 0,30 mm) e granulometria fina (grãos abaixo de 0,15 mm), as quais são 

indicadas para argamassas de assentamento e revestimento. Já as conchas de sururu foram 

peneiradas e separadas apenas em granulometria média (0,60 mm a 0,30 mm), pois 

substituíram parte da areia média na confecção dos corpos de prova (figura 16).  

 

Figura 16 – Areia com granulometria fina e média e concha de sururu com granulometria 

média 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Após a separação granulométrica, iniciou-se o processo de confecção dos corpos de 

prova. Os materiais foram pesados em uma balança analítica de acordo com as suas 
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respectivas dosagens determinadas nas formulações, onde a concha de sururu triturada de 

granulometria média, foi substituindo gradativamente a areia de granulometria média na 

composição da argamassa. 

Em seguida, foi executada a mistura com o auxílio de um misturador mecânico 

(argamassadeira), colocando inicialmente na cuba toda a quantidade de água e adicionando o 

cimento com o misturador durante 30 segundos. Após este tempo, e sem paralisar a operação 

de mistura, iniciou-se a colocação dos agregados (sururu de grão médio e areia de grão fino e 

médio) misturando os materiais por mais 30 segundos. Posteriormente, com auxílio de uma 

espátula, foi retirada a parcela de argamassa que ficou aderida às paredes da cuba e que não 

foi suficientemente misturada, colocando-a no interior da cuba e religou-se o misturador por 

mais 60 segundos.  

 Após este processo os corpos de prova foram moldados com o auxílio de espátulas e 

soquetes conforme determina a NBR 7215 (ABNT, 1996) (figuras 17 a e 17b). 

 

Figura 17 – Moldagem da argamassa nos corpos de prova 

  

Fonte: Autor, 2019. 

 

 A figura 18 apresenta o fluxograma de processos realizados durante a pré-produção 

(ciclo 1), desde a coleta das amostras até a homogeneização do pó de concha de sururu em 

granulometria média; e, dos processos de produção (ciclo 2) da argamassa, desde a mistura 

até a moldagem dos corpos de prova. 
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Figura 18 – Fluxogramas de processos de pré-produção (ciclo 1) e de produção (ciclo 2) da 

argamassa 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

3.6 Ensaio de índice de consistência   

 O ensaio de consistência foi realizado conforme a NBR 13276 (ABNT, 2016) que 

determina os procedimentos técnicos para preparo da mistura e determinação do índice de 

consistência da argamassa. Após o preparo, as argamassas foram moldadas em um tronco-

cônico colocado de modo centralizado na mesa para índice de consistência. O molde tronco-

cônico foi preenchido em três camadas sucessivas com alturas aproximadamente iguais e 

aplicou-se em cada uma delas, 15, 10 e 5 golpes respectivamente, conforme figura 19 a. 

Posteriormente foi realizado o arrasamento da argamassa com a régua metálica e acionada a 

manivela da mesa para que ela efetuasse 30 golpes de caimento em aproximadamente 30 

segundos.  

 Após esse processo, mediu-se o espalhamento das argamassas. Eles foram medidos a 

partir de três diâmetros tomados em pares de pontos uniformemente distribuídos ao longo do 

perímetro, conforme figura 19 b. O índice de consistência da argamassa corresponde à média 

das três medidas de diâmetro aferidas. 
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Figura 19 – Ensaio de absorção de água de capilaridade 

  

Fonte: Autor, 2019. 

 

3.7 Ensaios de resistência à compressão 

Os ensaios de compressão foram realizados com base nas instruções técnicas da NBR 

7215 (ABNT, 1996). O método compreende a determinação da resistência à compressão de 

corpos de prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura. Os corpos de prova 

foram elaborados com argamassa composta de uma parte de cimento, três de areia, com a 

substituição gradativa da areia média por concha de sururu triturada e com relação 

água/cimento de 0,48.  

Logo após a moldagem, os corpos de prova, ainda nos moldes, foram colocados em 

uma câmara úmida, onde permaneceram durante 24h, para controle de temperatura (23ºC) e 

umidade (95%). Terminado o período inicial de cura, os corpos de prova foram retirados das 

formas, identificados e submersos em um tanque de água, onde permaneceram até o momento 

do ensaio, conforme determina a NBR 7215 (ABNT, 1996).   

 Para a realização dos ensaios de compressão foram produzidos 8 corpos de prova para 

cada formulação, resultando em um total de 48 corpos de provas. Os ensaios foram realizados 

com o auxílio de uma prensa de compressão do laboratório de materiais do Instituto Federal 

de Alagoas - IFAL, campus Palmeira dos Índios, que forneceu os valores precisos de 

resistência à compressão de cada corpo de prova (figura 20). Estes valores estão apresentados 

na seção de resultados e discussões. 
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Figura 20 – Rompimento dos corpos de prova durante ensaio de resistência à compressão 

  

Fonte: Autor, 2019 

  

3.8 Ensaio de absorção de água por capilaridade 

 O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado conforme recomendações 

e instruções técnicas contidas na NBR 9779 (ABNT, 2012), que simula o comportamento de 

argamassas e concretos endurecidos em contato com água. Para este ensaio foram 

confeccionados 4 (quatro) corpos de prova cilíndricos para cada formulação, totalizando 24 

corpos de provas. 

 Os corpos de prova ficaram submersos em água por 28 dias para o tempo de cura e em 

seguida, foram colocados na estufa por um período de 24 h para secagem. Após esse período, 

foram dispostos em um recipiente com água de forma que apenas 5mm do corpo de prova 

ficasse submerso e em contato permanente com a água (figura 21). Posteriormente foram 

aferidas as massas dos corpos de provas nos intervalos de 3h, 6h, 24h, 48h e 72h, retornando 

imediatamente ao recipiente com água após a pesagem, conforme determina a NBR 9779 

(ABNT, 2012). 
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Figura 21 – Corpos de prova mergulhados em lâmina de água durante ensaio de absorção de 

água 

 

Fonte: Autor, 2019. 
 

   

 Após as pesagens, os corpos de prova foram rompidos na seção longitudinal (figura 22 

a) para realização de medições com o objetivo de aferir a ascensão da água por capilaridade 

conforme demonstrado na figura 22(b). 

 

Figura 22 – Corpo de prova no momento do rompimento longitudinal 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 



54 

 

3.9 Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

A microscopia eletrônica de varredura – MEV, é uma análise realizada com um tipo 

de microscópio eletrônico capaz de produzir imagens de alta resolução  e são úteis para 

avaliar a microestrutura, os aspectos topográficos e verificação da composição da amostra. O 

MEV utiliza um feixe de elétrons no lugar de fótons utilizados em microscópios ópticos 

convencionais, o que permite produzir imagens de alta resolução em grandes aproximações 

(DEDAVID et al., 2007). 

O ensaio de microscopia foi realizado no laboratório do curso técnico de química do 

Instituto Federal de Alagoas - IFAL, campus Maceió, com as amostras dos corpos de prova 

referentes às diferentes formulações. Os corpos de prova foram segmentados com o auxílio de 

uma serra circular com disco diamantado para atingirem dimensões reduzidas e apropriadas 

para realização do ensaio. Em seguida, as amostras foram submetidas ao processo de 

metalização (figura 23a e 23b), através da deposição de uma fina camada de ouro, durante 240 

segundos, e, posteriormente, foram levadas para a análise no microscópio (figura 23 c). Foram 

feitas análises com aproximações de 100, 500, 1000 e 2000 vezes. 

 

Figura 23 – Ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura: a-equipamento de metalização, 

b- amostras metalizadas, e c- Microscópio Eletrônico de Varredura 

  Fonte: Autor, 2019. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_de_imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados e discussões dos ensaios realizados no 

desenvolvimento da argamassa de assentamento e revestimento com conchas de sururu em 

forma de tabelas, gráficos e figuras. Foram aplicadas as Normas Brasileiras (NBR) como 

referência. 

 

4.1 Análise termogravimétrica 

A curva termogravimétrica da concha de sururu triturada em moinho de bolas 

encontra-se apresentada no gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Análise Termogravimétrica da amostra da concha de sururu triturada 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Analisando o gráfico 3 observa-se que ocorreu uma perda de massa do material em 

4,231%, quando a amostra foi submetida a uma faixa de temperatura de 200 - 600°C.  Esse 

comportamento foi atribuído por Rodriguez Álvaro (2014) à desidratação dos compostos 

orgânicos da amostra. Em sua pesquisa com mexilhões, houve redução da massa inferior a 4% 

devido à perda de água e de compostos orgânicos voláteis, isto é, parte da estrutura celular do 

animal. 
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 Com a elevação da temperatura o material apresentou uma redução de 36,897% do 

total da sua massa, quando a temperatura variou entre 600ºC e 700ºC, indicando que esta é a 

faixa de temperatura de decomposição térmica. 

Segundo Rodriguez Álvaro (2014), a uma temperatura entre 670ºC e 800ºC, ocorre o 

processamento principal da reação térmica, a descarbonatação de carbonato de cálcio, com 

perdas de massa na ordem de 40%. Este autor afirma ainda que no caso do carbonato de 

cálcio com um grau de pureza de 100%, o cálculo estequiométrico prevê uma perda de massa 

nesse intervalo de temperatura, de aproximadamente 43,9%. Este resultado confirma o alto 

teor de carbonato de cálcio nas amostras de concha de sururu triturada. 

 Rocha et al. (2004) e Loffi (2014), com estudos com conchas de sururu e de ostras, 

respectivamente, também afirmaram que essa perda de massa pode ser atribuída à 

decomposição do carbonato de cálcio com formação de óxido de cálcio e liberação do dióxido 

de carbono. Portanto, os dados apresentados no gráfico 3, demonstram resultados de análise 

térmica semelhantes aos de pesquisas realizadas com conchas de outros moluscos bivalves.  

 

4.2 Análise química por Fluorescência de Raios X – FRX 

A análise do pó das conchas do sururu por Fluorescência de Raios X (FRX), 

possibilitou a identificação dos minerais que compõem o material e suas respectivas 

concentrações (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Análise de Fluorescência de Raios X dos minerais da amostra da concha de sururu 

triturada. 

ELEMENTOS 

QUÍMICOS 

Ca Na Sr Fe S Si Al Sc Cr 

% 91.391 3.752 3.727  0.361 0.294 0.254 0.122  0.064  0.036 

Fonte: Autor, 2019. 

Observa-se na tabela 7 que o Cálcio (Ca) é o elemento majoritário, apresentando uma 

concentração de aproximadamente 91,391% dos minerais contidos na amostra e é encontrado 

principalmente na forma de carbonato de cálcio (CaCO3). Martínez (2016) ao estudar a 

composição química da casca de mexilhões da região da Galícia, na Espanha, encontrou um 

teor de carbonato de cálcio de 95% e Loffi (2014), ao estudar as conchas de ostras do litoral 

catarinense, no Brasil, encontrou teores de carbonato de cálcio de 93%. Esses estudos 
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demonstram que as conchas dos moluscos bivalves de diferentes espécies possuem elevados 

teores de cálcio em sua composição. 

 Percebe-se ainda na tabela 7 que a concha de sururu possui outros elementos em sua 

composição, como o Sódio (Na), Estrôncio (Sr), Ferro (Fe), Enxofre (S), Silício (Si), 

Alumínio (Al), Escândio (Sc) e Crômio (Cr), que podem estar incorporados à estrutura da 

concha ou serem provenientes de material aderido à sua superfície (SILVA et al., 2010).  

Para Rocha et al. (2004), através da análise química, verifica-se que a concha de 

sururu apresenta uma baixíssima atividade pozolânica, devido aos baixos teores de sílica 

encontrados na amostra, não podendo neste caso substituir o cimento e sua utilização em 

materiais cimentícios fica limitado ao uso como agregado. Para Rodriguez Álvaro (2014), o 

pó de concha de mexilhão é um elemento inerte que em nenhum caso poderá exercer a mesma 

função do cimento. 

Loffi (2014) alerta sobre os teores de óxidos de sódio encontrados nas amostras de 

conchas de ostras que podem trazer a necessidade do estudo sobre a Reação Alcali – 

Agregado (RAA), uma patologia causada pela expansão do concreto na presença de óxidos de 

sódio e de potássio, podendo resultar em fissuras e perda na resistência do concreto. Porém, 

os ensaios de RAA realizados por esta autora não mostram incidências de patologias no 

decorrer do tempo de aceleração de cura, caracterizando a concha de ostra também como 

material inerte. 

As semelhanças entre as propriedades químicas encontradas nas conchas de diferentes 

moluscos estudados, indicam que a concha de sururu é também um material inerte quanto às 

patologias da Reação Alcali - Agregado e, portanto, podem ser utilizadas como agregados na 

produção de concretos e argamassas. 

 

4.3 Difração de Raios X – DRX 

O difratograma da amostra do pó das conchas do sururu encontra-se disposto no 

gráfico 4. 

O gráfico identifica os picos correspondentes a diferentes compostos químicos 

encontrados na amostra. Foram identificadas fases de carbonato de cálcio, óxido ferroso, 

óxido de alumínio, silicato de cálcio e sulfato de sódio. Este ensaio demonstrou que os 

compostos químicos são formados pelas substâncias anteriormente identificadas no ensaio de 

FRX, destacando-se principalmente o alto teor de carbonato de cálcio na amostra. 
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Gráfico 4 – Análise de DRX da amostra da concha de sururu triturada 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Rodriguez Álvaro (2014) e Martinez (2016) realizaram análises DRX em conchas de 

mexilhões e observaram picos que evidenciam a presença de variedades polimórficas de 

carbonato de cálcio, principalmente na forma de calcita e aragonita. 

 Silva et al, (2010) afirma que a porcentagem de aragonita / calcita na microestrutura e 

orientação cristalina das conchas de moluscos pode variar dependendo do molusco e da região 

onde se desenvolve. 

Para Bessler e Rodrigues (2008) os exoesqueletos carbonáticos de corais e moluscos, 

consistem preferencialmente de aragonita. Já as cascas de ovos de aves são formadas quase 

exclusivamente de calcita. Em muitos casos, as conchas de moluscos são constituídas de 

compósitos em camadas alternadas de calcita, aragonita e matéria orgânica (proteínas). As 

propriedades físicas dos dois polimorfos são muito semelhantes, onde a densidade e a dureza 

da aragonita são um pouco superiores àquelas da calcita, apresentando maior solidez e 

resistência à quebra. Desta forma, por similaridade com os demais moluscos bivalves e por 

apresentar elevado teor de carbonato de cálcio, a concha de sururu provavelmente também é 

composta por uma estrutura cristalina de calcita e aragonita. 

 

4.4 Ensaios de granulometria 

 A curva granulométrica das conchas de sururu trituradas encontra-se apresentada no 

gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Curva granulométrica da concha de sururu triturada. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 Observa-se que o material possui distribuição granulométrica com diâmetro das 

partículas variando entre 0,15mm e 4,80mm, sendo 29,22% retidas na faixa de classificação 

de areia grossa, 62,54% na faixa de areia média e 8,33% na classificação de areia fina. 

Como o intuito da pesquisa é substituir parcialmente a areia média por concha de 

sururu, verificou-se que a forma de trituração aplicada obteve resultado satisfatório para 

confecção da argamassa. 

 No gráfico 6 está representada a curva granulométrica da areia utiliza para confecção 

da argamassa.  

Gráfico 6 – Curva granulométrica da areia. 

  

Fonte: Autor, 2019. 

 Observa-se no gráfico 6 que o material apresentou distribuição granulométrica com 

diâmetro das partículas variando entre 0,15mm e 2,40mm, sendo 15,37% retidas na faixa de 

classificação de areia grossa, 57,61% na faixa de areia média e 27,32% na classificação de 

areia fina. 
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 Conforme demonstrado pela tabela 8, observou-se que a casca de sururu triturada 

apresentou maiores percentuais de grãos nas classificações granulométricas grossa e média e 

menor percentual na granulometria fina em comparação aos grãos da areia. Cabe ressaltar, 

que pó das conchas de sururu foi obtido através de um processo de trituração, que pode ser 

ajustado para a obtenção de grãos mais finos. 

  

Tabela 8 – Comparativo entre os percentuais de granulometria da areia e da concha de sururu 

triturada. 

GRANULOMETRIA 
CONCHA DE SURURU 

TRITURADA (%) 
AREIA (%) 

Grossa 29,22 15,37 

Média 62,54 57,61 

Fina 8,33 27,32 

Fonte: Autor, 2019. 

 

4.5 Ensaio de Índice de consistência 

 O ensaio de índice de consistência foi realizado com a finalidade de verificar a 

consistência das argamassas, através da quantidade de água incorporada na mistura e, para 

isso, a NBR 13276 (ABNT, 2016) recomenda adotar a água necessária para se alcançar um 

índice consistência de (260 + ou – 5) mm, ou seja, o diâmetro médio de espalhamento da 

argamassa deve estar entre 21 cm e 31 cm.  

 Na tabela 9 e gráfico 7 são apresentados os valores obtidos para as consistências da 

argamassa nas diferentes formulações estudadas.  

 

Tabela 9 – Diâmetros médios de espalhamento das argamassas. 

FORMULAÇÃO 

ESPALHAMENTO - 

DIÂMETRO MÉDIO 

(CM) 

VARIAÇÃO 

(%) 

T1 - 0% 26,66 - 

T2 - 10% 24,33 - 8,74 

T3 - 20% 23,83 - 10,61 

T4 - 30% 22,66 - 15,00 

T5- 40%  20,31 - 23,82 

T6- 50%  19,50 - 26,85 

Fonte: Autor, 2019 
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Observa-se que os menores espalhamentos foram encontrados nas argamassas com 

maiores percentuais de substituição de areia por concha de sururu e que as formulações T5 e 

T6 não atingiram o índice de consistência mínimo recomendado pela NBR 13276 (ABNT, 

2016). Já as demais formulações apresentaram índices de consistência satisfatórios, com 

valores acima de 21 cm e abaixo de 31 cm. Este fato pode estar relacionado com o formato 

lamelar dos grãos de concha de sururu que possivelmente prejudica a formação 

microestrutural da argamassa, dificultando o adensamento das partículas e a reação do 

cimento com a água nas formulações T5 e T6. 

 

Gráfico 7 – Diâmetros médios de espalhamento das argamassas. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 Estes resultados coincidem com os resultados encontrados por Falade (1995), 

Adewuyi (2008), Sabri (2012) e Olufemi (2009). Para Rodriguez Álvaro (2014) a fluidez de 

argamassas e concretos com partículas de mexilhões diminui porque elas possuem uma 

superfície maior e formato mais irregular do que os grãos de areias convencionais e por esse 

motivo, absorvem mais água durante a mistura. 

Desta forma, recomenda-se realizar uma correção de dosagem de água para as 

argamassas com maiores teores de concha de sururu (T5 e T6), pois apresentaram índice de 

consistência abaixo do normatizado, o que poderá ocasionar em uma menor trabalhabilidade e 

rendimento do material. 

De modo a contrariar o aumento na consistência de argamassas com conchas de 

moluscos, Rocha et al. (2004) apresenta valores de espalhamento médio ligeiramente maiores 
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alcançados nas misturas com casca de sururu e justifica este fato devido uma maior 

quantidade de água livre presente nas misturas.  

Ao analisar os resultados de Rocha et al. (2014), percebe-se que a variação máxima 

encontrada nos espalhamentos médios entre a argamassa testemunha (sem concha de sururu) e 

argamassa com maior teor de concha de sururu (20%), foi de apenas 1,2 cm. Com isso, 

Rodriguez Álvaro (2014) afirma que a depender da granulometria, razões de substituição 

entre 0% e 25%, as consistências das argamassas se mantém praticamente idênticas, enquanto 

que a partir de 25% de substituição, pode ser observado um aumento substancial da 

consistência, chegando a uma variação de até 300% para o 100% de substituição de areia por 

concha de mexilhão.  

Nesse estudo, com a utilização de concha de sururu com grãos de tamanho médio, 

observou-se uma variação de 10,61% no espalhamento médio da formulação de 20% e de 

26,85% para a formulação de 50% de concha de sururu.  

 

4.6 Ensaios resistência à compressão 

 Na tabela 10 e no gráfico 8 estão apresentados os valores médios obtidos nos ensaios 

de resistência à compressão de 4 corpos de prova, para cada formulação, após 14 e 28 dias de 

cura. 

Tabela 10 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão. 

FORMULAÇÃO RESISTÊNCIA  

14 DIAS 

(Mpa) 

VARIAÇÃO 

(%) 

RESISTÊNCIA  

28 DIAS 

(Mpa) 

VARIAÇÃO 

(%) 

T1 - 0% 22,21 - 28,15 - 

T2 - 10% 15,98 - 28,05 18,82 - 33,14 

T3 - 20% 9,64 - 56,59 11,28 - 59,92 

T4 - 30% 8,36 - 62,35 10,46 - 62,84 

T5- 40% 7,55 - 66,00 9,71 - 65,50 

T6- 50% 7,28 - 67,22 8,36 - 70,30 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Os resultados dispostos na tabela 10 demonstram que a substituição da areia pelas 

conchas de sururu trituradas, resultou em uma diminuição na resistência à compressão das 

argamassas. Comparando-se as formulações contendo concha de sururu triturada com a 

argamassa de referência T1 (0%), observou-se que após 28 dias de cura, a resistência a 



63 

 

compressão decaiu 33,14% na formulação com teor de 10% de concha de sururu (T2) e 

70,30% na formulação com teor de 50% de concha de sururu (T6). 

 

Gráfico 8 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Os resultados de decaimento da resistência à compressão coincidem com os estudos de 

Yoon (2003), Yoon (2004), Rocha et al. (2004) e Lertwarttanaruk et al. (2012). Para Rocha et 

al. (2004) os resultados mostraram uma relação diretamente proporcional e um 

comportamento praticamente linear, onde quanto maior o teor de concha de sururu, menor foi 

a resistência à compressão alcançada. O autor aborda que a forma lamelar da concha de 

sururu triturada, ou seja, a espessura é pequena em relação à outras dimensões, prejudica a 

formação da microestrutura dos materiais cimentícios, podendo acumular água ou grande 

quantidade de vazios, tornando-a cada vez mais porosa e diminuindo assim a sua resistência à 

compressão. 

Já Ballester et al. (2007), Zhong et al. (2012) e Loffi (2014) obtiveram inicialmente 

um pequeno aumento da resistência à compressão nas formulações com substituição de 5% de 

concha de molusco, e nos percentuais mais elevados ocorreu o decaimento semelhante às 

pesquisas anteriores. Loffi (2014) defendeu a hipótese que a menor concentração do resíduo 

pode ter sido adequada para preencher os vazios entre os grãos de areia que compõem a 

argamassa, diminuindo a sua porosidade. 

Para argamassas com a finalidade de assentamento e revestimento, Recena (2012) 

afirma que a resistência à compressão deverá estar situada entre 2 MPa e 3 MPa, sendo este 
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valor uma referência efetiva, que estabelece um padrão de comparação na dosagem da 

argamassa ou no controle de sua produção. A norma NBR 13281 – Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos (ABNT, 2005), admite que as 

argamassas devem ter resistências à compressão mínima de 2MPa. Desta forma, todas as 

formulações testadas obtiveram os valores acima dos mínimos recomendados pela literatura e 

normas técnicas quanto ao uso para assentamento e revestimento. 

 
4.7 Ensaio de absorção de água por capilaridade 

 O ensaio de determinação da absorção por capilaridade foi realizado conforme 

parâmetros determinados pela norma NBR 9779 (ABNT, 2012). Na tabela 11 e no gráfico 9 

estão dispostos os coeficientes de absorção de água por capilaridade (valores médios) 

encontrados para as diferentes formulações, nos períodos de 03, 06, 24, 42 e 72 horas. 

 

Tabela 11 – Coeficientes de absorção de água por capilaridade (g/cm²) e altura média (cm). 

FORMULAÇÃO 
TEMPO (HORAS) ALTURA 

MÉDIA 

(CM) 
3h 6h 24h 42h 72h 

T1 - 0% 0,189 0,253 0,401 0,498 0,555 2,8 

T2 - 10% 0,190 0,251 0,391 0,486 0,547 2,78 

T3 - 20% 0,192 0,258 0,402 0,501 0,562 2,88 

T4 - 30% 0,214 0,290 0,455 0,574 0,644 3,28 

T5 - 40% 0,348 0,460 0,706 0,849 0,890 4,78 

T6 - 50% 0,489 0,599 0,825 0,955 1,029 4,88 

Fonte: Autor, 2019 

Analisando a tabela 11 e o gráfico 9 observa-se que a absorção de água por 

capilaridade foi maior nos corpos de prova com maiores percentuais de substituição de areia 

por concha de sururu (T5 e T6).  Nota-se que o tratamento T4 apresentou resultados de 

absorção de água levemente superiores às formulações T1, T2 e T3, que não apresentaram 

diferenças significativas nos resultados entre eles. Tal análise permite concluir que 

percentuais de substituição de areia por concha de sururu, até 20%, não altera 

substancialmente o comportamento da argamassa na absorção de água por capilaridade, 

enquanto que teores acima deste percentual, acarretará em uma maior absorção de água pela 

argamassa. 
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Gráfico 9 – Coeficientes de absorção de água por capilaridade. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 Na tabela 12 estão apresentados os valores de variação dos coeficientes de absorção de 

água em relação às formulações T1 (referência). 

Tabela 12 – Variação dos coeficientes de absorção de água por capilaridade (%) 

FORMULAÇÃO 
TEMPO (HORAS) 

3h 6h 24h 42h 72h 

T1 - 0% - - - - - 

T2 - 10% 0,52% - 0,79% - 2,49% - 2,40% - 1,44% 

T3 - 20% 1,58% 1,97% 0,24% 0,60% 1,21% 

T4 - 30% 13,22% 14,62% 13,46% 15,26% 16,03% 

T5 - 40% 84,12% 81,81% 75,05% 70,48 % 60,36% 

T6 - 50% 158,73% 136,75% 105,73% 91,76% 85,40% 

Fonte: Autor, 2019. 

 Rocha et al. (2004) e Loffi (2014) também obtiveram resultados com maior absorção 

de água à medida que a porcentagem de substituição de casca de sururu aumentava. Rocha et 

al. (2004) defende que este comportamento esteja atribuído a forma lamelar dos grãos da 

concha do sururu, e conforme discutido no ensaio de resistência à compressão, a 

predominância dos poros facilita a ascensão da água por capilaridade. Loffi (2014) explica o 
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aumento da absorção de água proporcional ao percentual de substituição devido à estrutura 

cristalina porosa da concha de molusco. 

 Martinez (2016) afirma também que a casca do mexilhão possui uma alta absorção de 

água, podendo absorver até 186% mais umidade que a areia natural e que a relação de água / 

cimento da mistura necessita de correção à medida em que se aumenta o teor de casca de 

mexilhões, adicionando água extra, para compensar a capacidade de absorção dos agregados 

de mexilhão. Desta forma, conclui-se que o aumento da absorção de água nas argamassas com 

conchas de moluscos está relacionado a dois fatores: O formato dos grãos que propicia a 

formação de vazios na microestrutura da argamassa e à capacidade de absorção de água das 

conchas utilizadas como agregado miúdo. 

No gráfico 10 encontram-se os resultados das alturas médias de ascensão capilar 

encontradas nos diferentes traços da argamassa após rompimento diametral dos corpos de 

provas. 

Gráfico 10 – Alturas médias de ascensão capilar. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 Analisando a tabela 12 e o gráfico 10 percebe-se que as alturas encontradas refletem e 

apresentam relação direta com os resultados encontrados nos coeficientes de absorção de água, 

onde as maiores alturas foram encontradas nas argamassas com percentuais de 40% e 50% de 

substituição da areia por concha de sururu. Este resultado demonstra que percentuais acima de 

20% de substituição da areia por concha de sururu, evidencia a formação e conectividade de 

poros na microestrutura da argamassa, provocando a ascensão da água por capilaridade. 
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 Através deste ensaio foi possível observar e concluir que a substituição de areia por 

concha de sururu, em percentuais de até 20%, não altera o comportamento da argamassa na 

absorção de água por capilaridade e, portanto, argamassas com percentuais de substituição 

abaixo de 20% podem ser indicadas e aplicadas em áreas úmidas, molhadas ou externas sem 

prejuízos. Já as argamassas com teores de substituição acima de 20%, poderão ser utilizadas 

restritamente em ambientes internos sem presença de umidade. 

 

4.8 Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

A figura 24 representa imagens produzidas pelo MEV com ampliação de 100 vezes, 

onde “a” corresponde à amostra do corpo de prova da formulação T1 (0%), “b” corresponde à 

formulação T4 (30%). 

 

Figura 24 – Micrografias eletrônicas de varredura (100x) dos tratamentos T1 (a) e T4 (b). 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 A esta aproximação foi possível observar na imagem 24 a, uma superfície homogênea, 

e com boa distribuição entre os grãos médios e finos da areia. Entretanto nota-se um grande 

buraco no inferior da imagem, o qual deve ter sido resultante de desprendimento da amostra 

durante o processo de corte. 

 Já na imagem 24 b, foi possível notar uma superfície menos homogênea, com a 

presença de partículas maiores, pontiagudas e com forma lamelar (identificadas na imagem 
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através dos círculos), o que podem representar as partículas de concha de sururu triturada. 

Nota-se também que no entorno das partículas de concha de sururu há presença de espaços 

vazios, indicando que o formato e a granulometria das conchas utilizadas podem dificultar o 

adensamento e preenchimento dos espaços durante a formação microestrutural. 

A figura 25 representa imagens produzidas no MEV com aproximação de 500 vezes, 

onde “a” corresponde à amostra do corpo de prova da formulação T1 (0%), “b” corresponde à 

formulação T4 (30%). 

A esta aproximação é possível observar na figura 25 a, o agrupamento e distribuição 

do cimento, dos grãos médios e dos grãos finos da areia, o que resultou em uma superfície 

homogênea e com poucos espaços vazios em sua microestrutura. 

Na imagem 25 b, é possível identificar de forma mais nítida, partículas de concha de 

sururu e observar a profundidade dos espaços vazios criados ao redor das partículas. 

 

Figura 25: Micrografias eletrônicas de varredura (500x) dos tratamentos T1 (a) e T4 (b). 

  

Fonte: Autor. 

 

A figura 26 representa imagens produzidas no MEV com ampliação de 1000 e 2000 

vezes, onde “a” corresponde à amostra do corpo de prova da formulação T1 (0%) a uma 

aproximação de 1000 vezes, “b” corresponde à formulação T4 (30%) a uma ampliação de 

1000 vezes, “c” corresponde à amostra do corpo de prova da formulação T1 (0%) a uma 
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aproximação de 2000 vezes e “d” corresponde à formulação T4 (30%) a uma ampliação de 

2000 vezes. 

 

Figura 26 – Micrografias eletrônicas de varredura dos tratamentos T1 - 1000x (a), T4 - 1000x 

(b), T1 - 2000x (c), T4 - 2000x (d) 

  

 Fonte: Autor, 2019. 

 

 Nas figuras 26 a e 26 b, é possível notar a microestrutura das partículas observando a 

distribuição e agrupamento do cimento, dos grãos finos e dos grãos médios da areia. Observa-

se também que as superfícies de T1 e T4 apresentaram características microestruturais 

semelhantes nesta ampliação, e isto deve-se ao fato de que a área ampliada de T4 não 

apresentou nenhuma partícula de concha de sururu e, portanto, não sofreu influência de sua 

proximidade. A mesma observação vale para as imagens 26 c e 26 d, onde as superfícies 

também apresentaram características microestruturais semelhantes. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A equalização das esferas social, econômica e ambiental na atividade de extração do 

sururu em Alagoas é um desafio. Entretanto, a utilização das conchas de sururu moídas como 

substituição de parte da areia em argamassas para a construção civil pode se configurar como 

uma alternativa para resolução do desequilíbrio na cadeia produtiva dos moluscos no 

complexo lagunar Mundaú/Manguaba. 

As análises da composição química da concha do sururu demonstraram que, assim 

como outros moluscos, o Cálcio (Ca) é o mineral majoritário, e que o baixo teor de sílica 

indica baixa atividade pozolônica, restringindo a sua utilização apenas como agregado em 

argamassas e concretos. 

Quanto ao desenvolvimento da argamassa, conclui-se que, à medida que a areia foi 

substituída por sururu houve um aumento da consistência, redução da resistência à 

compressão e maior absorção de água por capilaridade. 

Os ensaios demonstraram que as formulações com teores abaixo de 30% de 

substituição apresentaram índices de consistência adequados aos padrões normativos 

estudados. Quanto à resistência à compressão, todas as formulações testadas atendem ao valor 

mínimo de resistência à compressão normatizada, para utilização como argamassa de 

assentamento e revestimento. Com relação a absorção de água, concluiu-se que as 

formulações acima de 20% de concha de sururu são contraindicadas para uso em ambientes 

externos ou com a presença de umidade.  

Acredita-se que estes comportamentos observados nos ensaios, estejam atribuídos a 

forma lamelar dos grãos da concha do sururu, isto é, espessura pequena em relação as outras 

dimensões, o que pode ser prejudicial na formação da microestrutura dos materiais 

cimentícios, podendo acumular água ou formar grande quantidade de vazios; e, por esse 

motivo, acredita-se que a predominância dos poros reduza a resistência à compressão e 

aumente a absorção da água por capilaridade. 

Por outro ângulo, em geral, materiais porosos apresentam melhores índices de 

isolamento térmico e acústico. Portanto, torna a argamassa com incorporação de sururu um 

material versátil, que pode por exemplo, ser utilizado com menores percentuais de 

substituição no uso em paredes externa e com maiores percentuais de sururu em paredes 

internas e tetos. 



71 

 

 Este estudo demonstrou a viabilidade da incorporação das conchas de sururu 

descartadas no complexo lagunar Mundaú-Manguaba no desenvolvimento de uma argamassa 

de assentamento e revestimento, em formulações com percentuais de até 20% sem restrições, 

pois atendeu a todos os parâmetros normativos estudados. 

É importante destacar também que, sendo a argamassa uma base de preparação do 

concreto, temos outras possibilidades de uso a serem exploradas com a utilização de conchas 

de sururu para fabricação de placas cimentícias, placas de revestimento decorativo em 3d, 

peças pré-moldadas, mobiliário urbano, móveis em concreto para habitação de interesse 

social, entre outros. Esses temas poderão ser estudados em novas pesquisas no âmbito do 

PPGTEC – IFAL, como continuidade desse estudo. 

Esta pesquisa pode ainda ser utilizada como base para projetos governamentais, 

privados ou de associações e cooperativas através da qualificação e suporte aos pescadores e 

marisqueiros para fabricação de argamassa com concha de sururu. Os pescadores poderão 

comercializar as conchas de sururu, trituradas ou não, para associações e empresas que 

tenham interesse na fabricação do produto, ou até mesmo, poderão participar do processo de 

produção das argamassas, seja para comercialização ou para utilização como tecnologia social 

em construções na comunidade, entendendo que esta reutilização ajudará a minimizar os 

impactos ambientais do descarte inadequado, além de auxiliar na complementação da renda.  

Importante ressaltar que, é necessário desenvolver estudos que permitam a adoção e 

aplicação de estratégias para minimizar os impactos ambientais gerados pela produção da 

argamassa com incorporação de conchas de sururu.  A implementação de um sistema de ciclo 

fechado de tratamento e reuso da água proveniente do processo de lavagem das conchas, pode 

representar uma alternativa para se evitar o consumo excessivo de água. Quanto ao consumo 

de energia, a trituração manual das conchas em pilões e a instalação de painéis solares que 

forneçam energia elétrica aos equipamentos, podem ser opções para a reduzir o consumo de 

energia e para minimizar dos impactos ambientais da produção da argamassa. 

Salienta-se que a pesquisa visa o reaproveitamento das conchas de sururu numa 

atividade econômica sustentável e, para isso, acredita-se que deverão ser aprofundados os 

estudos sobre a produção dos moluscos no complexo, com monitoramento e aplicação de 

medidas de proteção e defeso em determinados períodos, quando assim se julgar necessário. 
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