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RESUMO 

 

Este trabalho tem o propósito de analisar a influência que a farinha de osso exerce na 

resistência à compressão da argamassa comparada à resistência da argamassa convencional. 

Foram confeccionadas argamassas com substituição de 25%, 50% e 75% da areia lavada pela 

farinha de osso. Para a avaliação da resistência de cada uma delas, foram efetuados ensaios de 

resistência à compressão axial no estado endurecido, realizado nas idades 7, 14 e 21 dias, ao 

longo do segundo semestre de 2018. Foi observado que todas as substituições testadas 

diminuem a resistência à compressão em relação à argamassa convencional, nas três idades. 

No entanto, dentre as substituições realizadas e testadas, pode-se afirmar que a argamassa 

com substituição de 25% obteve melhor desempenho nas três idades testadas. 

 

 

Palavras-chave: Argamassa. Rejeitos. Resistência. 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DETERMINATION TO COMPRESSION 

STRENGTH IN MORTARS WITH BONE FLOUR IN PARTIAL REPLACEMENT 

OF THE WASHED SAND  

 

ABSTRACT 

 

This work has the purpose of analyzing the influence that the bone meal exerts at compressive 

resistance of the mortar compared to the resistance of conventional mortar. Mortars were 

made with replacement of 25%, 50% and 75% of sand washed by the bone meal. To assess 

the resistance of each one, endurance test were performed to axial compression in the 

hardened state, performed at ages 7, 14 and 21 days, during the second half of 2018. It was 

observed that all substitutions tested decrease the resistance to compression in relation to 

conventional mortar, at all three ages. However, among the substitutions performed and 

tested, it can be stated that the mortar with substitution of 25% obtained better performance in 

the three tested ages. 

 

 

Keywords: Mortar. Resistance. Waste. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a definição do site AECWEB (2018) as argamassas são compostas 

por uma mistura homogênea de agregados miúdos, aglomerantes inorgânicos e água, 

comumente usadas para o assentamento de tijolos e acabamento de superfícies, podem ou não 

conter aditivos ou adições com propriedades de aderência e endurecimento, são dosadas na 

obra ou por meio de processos industriais. 

O site da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) nos mostra que o 

Brasil tem se destacado em nível mundial na produção de carnes, onde supera 9 milhões de 

toneladas de carne bovina ou de frangos e em torno de 3 milhões de toneladas de carne suína, 

números que representam fatia considerável do PIB (Produto Interno Bruto) nacional e 

implicam na geração de empregos, logo, é necessário considerar que a produção animal gera 

volumes expressivos de rejeitos, gerando em torno de 3,3 milhões de toneladas de 

subprodutos não comestíveis, constituídos principalmente por ossos. Dispomos em nosso pais 

de uma legislação que regulamenta o processamento e a composição das FOA (Farinhas de 

Origem Animal), publicada em 1988 que estabelece os padrões mínimos das diversas 

matérias-primas empregadas na alimentação animal. Em 29/10/2003 surgiu a IN/15 (Instrução 

Normativa), publicada no DOU (Diário Oficial da União) de 30/10/2003, Seção 1, p.78, a 

qual aprova o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas 

de fabricação para estabelecimentos que processam resíduos de animais.  

Este trabalho tem por objetivo apresentar a análise comparativa da resistência à 

compressão em argamassas com farinha de osso em substituição parcial à areia lavada. Está 

dividido em 5 capítulos, onde inicialmente no capítulo 2 é apresentado uma introdução sobre 

a argamassa, suas propriedades e os materiais que a compõe. No capítulo 3 foi abordado sobre 

a farinha de osso, um material cuja matéria prima é um rejeito e será feito a substituição da 

areia em proporções para se realizar os ensaios. No capítulo 4 são apresentados os materiais 

utilizados para esta pesquisa e toda a metodologia de ensaio destes e da confecção das 

argamassas. Por fim o capítulo 5 é referente às apresentações dos resultados obtidos pelos 

ensaios relacionados ao capítulo anterior e a análise dos mesmos.   
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2 ARGAMASSA  

 

Definida como a mistura de aglomerantes e agregados com água, possuindo 

capacidade de endurecimento e aderência. São utilizadas nas obras comumente compostas de 

areia lavada, cimento Portland e cal hidratada. Tem sua denominação em função do 

aglomerante utilizado, como por exemplo a argamassa de cal, argamassa de cimento ou 

argamassa mista de cal e cimento. A destinação da argamassa determina o tipo de 

aglomerante ou a mistura deles, logo podemos utilizar a argamassa de cimento em alvenarias 

de alicerce, chapiscos, nos revestimentos ou em pisos cimentados; as argamassas de cal são 

utilizadas para emboço e reboco e também no assentamento de alvenaria de vedação; por fim 

as argamassas mistas de cal e cimento são utilizadas em alvenarias estruturais ou não, em 

contrapisos, no assentamento de revestimentos cerâmicos em pisos ou paredes ou nos 

emboços de forros e paredes. (Fiorito; Antonio J.S.I., 2009, p.29).  

 

2.1 PROPRIEDADES DA ARGAMASSA 

 

2.1.1 Dosagem 

 

O traço de uma argamassa é entendido pela indicação das proporções de seus 

componentes. Os traços tradicionalmente são indicados em volume, porem o traço em peso 

nos daria segurança absoluta, quando a qualidade da argamassa, quantidades no consumo e 

apropriação de custos, logo, é impraticável dentro do canteiro de obras. Assim, uma 

argamassa de cimento e areia 1:3 quer dizer que no seu preparo se adicionará um volume de 

cimento para três volumes de areia. (Fiorito; Antônio J.S.I., 2009, p.30) 

 

2.1.2 Propriedades no estado fresco 

 

De acordo com a TAMARA, LUCAS, ADENILSON e HELENA (2016) as 

propriedades das argamassas no estado fresco se subdividem em consistência; 

trabalhabilidade; coesão e tixotropia; plasticidade; retenção de água; massa especifica e 

adesão inicial, conforme descrito no Quadro 01. 
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Quadro 01 – Propriedades da argamassa no estado fresco 

 DEFINIÇÃO 

Consistência 

Propriedade da argamassa em tender a resistir à 

deformação. Secas, plásticas ou fluidas, esta classificação 

é baseada na película de pasta que envolve os grãos de 

agregado. Fatores que influenciam na consistência são a 

quantidade de água; relação água / aglomerante; relação 

aglomerante / areia; granulometria da areia; tipo e 

qualidade do aglomerante. Pode ser dividida em: seca, 

plástica e fluida. 

Trabalhabilidade 

Facilidade de manuseio, por parte do operário que 

prepara e aplica a argamassa. Está diretamente relacionada 

à granulometria da areia, dimensões, distribuição 

granulométrica e à forma dos grãos. Vincula-se também à 

consistência, retenção e exsudação de água, coesão interna, 

tixotropia, adesão e massa específica. A trabalhabilidade 

pode ser melhorada, à medida que decresce o módulo de 

finura do agregado, mantém-se uma continuidade da 

granulometria e decresce o teor de grãos angulosos. A 

utilização da cal como aglomerante ajuda na 

trabalhabilidade da argamassa, entretanto, deve-se avaliar 

outras propriedades deste material, quando da utilização do 

mesmo. 

Coesão e Tixotropia 

Coesão: forças físicas de atração existente entre as 

partículas sólidas da argamassa e as ligações químicas da 

pasta aglomerante. 

Tixotropia: propriedade pela qual um material sofre 

transformações isotérmicas do estado sólido para o estado 

gel (massa coesiva de aglomerante na pasta), mais densa 

após a hidratação. 

Plasticidade 

Propriedade pela qual a argamassa tende a reter a 

deformação após a redução do esforço de deformação. É 

influenciada pelo teor de ar, natureza e teor de 

aglomerantes e pela intensidade de mistura das 

argamassas. A plasticidade adequada apresenta baixa 

segregação de água no estado fresco. 

Retenção de água 

Capacidade da argamassa fresca em manter sua 

consistência ou trabalhabilidade quando sujeita a 

solicitações que provocam perda de água (evaporação, 

sucção, absorção pelo componente). O tempo de 

utilização, disponível para o pedreiro aplicar, regularizar e 

desempenar a camada de revestimento também depende da  

(continua...) 
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(continuação...) 

 

retenção de água. É obtida pela utilização da cal e de 

alguns aditivos. Tem influência nas propriedades no estado 

endurecido, na medida que determina as condições de 

hidratação do cimento e a carbonatação da cal. Fatores que 

influenciam na retenção de água são área específica dos 

materiais constituintes; maturação prévia das argamassas 

de cal; natureza da cal; relação cal / cimento; relação 

agregado / aglomerante do traço. 

Massa específica 

Massa específica absoluta: volume do material 

sólido, não sendo considerados os vazios. 

Massa específica aparente: volume ocupado por um 

material sólido, incluindo os vazios entre as diversas partes 

(agregados – inclui os vazios entre os grãos).   

Nas argamassas, o teor de ar tem influência sobre a 

resistência de aderência dos revestimentos, limitando a 

utilização de aditivos.  

Adesão inicial 

Aderência da argamassa fresca à base; tem 

influência direta no comportamento do conjunto base – 

revestimento no desempenho de aderência no estado 

endurecido.  

Fonte: Adaptado de Tamara, Lucas, Adenilson e Helena (2016). 

 

Como pode-se observar, as propriedades da argamassas em seu estado fresco se 

subdividem em algumas categorias que a melhor definem, podendo perceber suas 

funcionalidades e capacidades. 

 

2.1.3 Propriedades endurecido 

 

As propriedades das argamassas em seu estado endurecido se subdividem em 

resistência mecânica; elasticidade ou capacidade de deformação; resistência ao fogo; 

resistência ao ataque por sulfatos ou outros agentes químicos; retração; aderência; 

permeabilidade e condutividade térmica, conforme observado no Quadro 02. (Nogueira; Luis 

G.S., 2013, p.32) 

 

Quadro 02 – Propriedades da argamassa no estado endurecido 

 DEFINIÇÃO 

Resistência mecânica 
Capacidade das argamassas resistirem as tensões de 

tração, compressão ou cisalhamento, incidentes no local de 

utilização do material. Em argamassas de assentamento,  

(continua...) 
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(continuação...) 

 

estas tensões podem ser visualizadas com maior facilidade, 

em virtude do sentido de carregamento aplicado (peso 

próprio).  A resistência mecânica varia em função do tipo e 

teor de aglomerante utilizado, quantidade de água, 

quantidade, forma e granulometria de agregado. 

Elasticidade ou capacidade de 

deformação 

Capacidade da argamassa de deformar-se, sem que 

ocorra ruptura, retornando à dimensão original quando é 

cessado o carregamento. Está diretamente vinculada ao 

aparecimento de fissuras nas argamassas e, portando, 

vinculado ao grau de ancoragem e estanqueidade do 

material. 

Resistencia ao fogo 

Estabilidade e integridade dos elementos 

constituintes quando sujeitos à elevação de temperatura 

pela ação do fogo. Normalmente, as paredes revestidas 

apresentam melhor desempenho que as não revestidas, nas 

mesmas condições. 

Resistencia ao ataque por 

sulfatos ou outros agentes 

químicos 

Propriedade que está diretamente ligada à 

composição das argamassas, resistência ao desgaste 

superficial e permeabilidade do material. As agressões 

normalmente se dão por reações químicas de 

decomposição dos elementos constituintes das argamassas. 

Retração 

Variação de volume que ocorre devido à remoção 

da água retida pelas forças superficiais do gel da pasta 

aglomerante e da água retida entre as superfícies dos 

cristais, durante o processo de secagem. É afetada pelo tipo 

e teor de   aglomerantes, quantidade de água e 

características dos agregados. Poderá causar danos à 

resistência de aderência, à medida que surgem fissuras. 

Aderência 

Propriedade de resistir aos esforços impostos aos 

revestimentos, impedindo o descolamento em relação à 

base que o sustenta. Está diretamente ligada às outras 

propriedades das argamassas e é bastante influenciada pela 

porosidade da base, textura superficial, capacidade de 

retenção de água das argamassas, condições de execução, 

entre outros. 

Permeabilidade 

Passagem de água através da argamassa 

endurecida, seja por meio de capilaridade, infiltração, sob 

pressão ou vapor de água. Está diretamente relacionada 

com a estanqueidade à água. Normalmente, os revestimen- 

(continua...) 
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(continuação...) 

 
tos deverão, sob análise prática, ser estanques à água 

proveniente das chuvas. 

Condutividade térmica 

Capacidade de transmissão de calor através de um 

material. As propriedades termofísicas dos revestimentos 

são, em geral afetadas por diversos fatores, como: 

composição e quantidade de matéria sólida; distribuição, 

geometria e dimensão dos poros presentes na argamassa; 

teor de umidade; tipo de gás contido nos poros. 

Fonte: Adaptado de Luis Gustavo Nogueira (2013). 

 

 Assim como as propriedades das argamassas em seu estado fresco se subdividem em 

algumas categorias, em seu estado endurecido não seria diferente, onde se é possível analisar 

com estas propriedades se as suas funcionalidades e capacidades estão atendendo as 

exigências para qual foi designada. 

 

2.2 MATERIAIS COMPONENTES DAS ARGAMASSAS 

 

2.2.1 Cimento 

 

O cimento é um pó fino com propriedades aglomerantes, que endurece sob ação da 

água. Este material é o mais importante na mistura para a formação do concreto e, por isso, 

deve-se conhecer bem suas características para o emprego adequado em cada tipo de situação. 

(Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP, 2002)  

Ainda de acordo com a ABCP (2002), o cimento é composto por clínquer e aditivos, 

onde o clínquer (composto de calcário e argila) é o principal produto e está presente em todos 

os tipos de cimento. Os aditivos (gesso, escórias de alto-forno, materiais pozolânicos, 

matérias carbonáticos) variam de um tipo cimento para outro os quais dão as características de 

cada tipo. Na indústria brasileira hoje, há vários tipos de cimento onde os mais utilizados na 

construção civil são: 

 Cimento portland comum;  

 Cimento portland composto;  

 Cimento portland de alto-forno;  

 Cimento portland pozolânico.   

Já os menos consumidos, por menor oferta ou por suas aplicações específicas são:  
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 Cimento portland de alta resistência inicial;  

 Cimento portland resistente aos sulfatos;  

 Cimento portland branco;  

 Cimento portland de baixo calor de hidratação;  

 Cimento para poços petrolíferos.   

   

2.2.2 Areia 

 

Geologicamente é um sedimento clástico inconsolidado, de grãos em geral quartzosos 

de diâmetro entre 0,06 e 20 mm. (BAUER, 2013). A areia é considerada o agregado miúdo do 

material de construção e para isto precisa ter grãos formados de material consistente. 

Ainda de acordo com BAUER (2013), a areia para uso na construção civil pode ser de 

origem: de rio, de cava, de britagem, de escória ou de praias e dunas. Quanto à sua 

granulometria, para ser considerada fina é necessário ter grãos de 0,15 a 0,6mm; média de 0,6 

a 2,4mm e grossa de 2,4 a 4,8mm. A ABNT NBR 7211 que normatiza os agregados para 

concreto, classifica as areias de 0,15/048mm em quatro faixas, sendo muito fina, fina, media e 

grossa.  

Das propriedades mecânicas da areia pode-se citar: 

 Inchamento nada mais é do que a adsorção de agua pela areia, onde esta forma 

uma película em torno dos grãos e como os vazios da areia são delgados a agua 

afasta os grãos produzindo o inchamento. 

 Higroscopia  

 Coesão aparente 

 Friabilidade a areia perde qualidade se contiver grãos friáveis, pode-se verificar 

a presença desses grãos fazendo um ensaio de esmagamento. 

 

2.2.3 Cal Hidratada 

 

De acordo com o site Cimento Itambé (2018) o oxido de cálcio (cal) é um dos 

materiais de construção mais antigos do mundo, obtido pela queima de rochas calcárias 

moídas em diversos tipos de fornos, a uma temperatura média de 900°C. Sua utilização é 

bastante diversificada dentre os mais diversos segmentos: construção civil, construção de 

estradas, siderurgia e metalurgia, indústria química, papel e celulose, indústria alimentícia, 
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agricultura, saúde e preservação ambiental. Para o preparo da argamassa podemos utilizar 

tanto a cal viva, que é o produto inicial resultante da queima de rochas calcarias, como 

podemos utilizar a cal hidratada, que é o composto da cal virgem com água. 

 

2.2.4 Água 

 

Segundo HELENE e TUTIKIAN (2011) para a argamassa a água é fundamental pois 

quando misturada ao cimento começam as reações químicas de hidratação que torna o 

cimento um material ligante e com resistência após o endurecimento. Quase todas as águas 

são apropriadas para o consumo na produção de concreto, mas algumas precauções devem ser 

tomadas quanto às águas de pântano e rejeitos industriais, água do mar também não é indicada 

devido as grandes quantidades de sais. O teor de água é medido pelo fator água-cimento, que 

nada mais é do que a relação entre a massa de água e a massa de cimento utilizados na 

mistura, podendo variar de 0,15 a 1,5 onde quanto menor for este índice, maior tende a ser a 

resistência da argamassa, mas em contrapartida menor é a sua trabalhabilidade. 

 

3 FARINHA DE OSSO  

 

A empresa Fimaco (2018) afirma que estamos entre os líderes mundiais tanto na 

produção como na exportação de produtos cárneos e respondem também a grande questão: o 

que fazer com os “restos” dos animais de frigoríficos e abatedouros? Segundo dados 

levantados pela empresa, anualmente a “reciclagem animal”, que se resume em transformar 

resíduos animais em subprodutos, representa um mercado que movimenta quase R$ 8 bilhões 

numa ramificação da produção animal que processa e produz cerca de 12 milhões de 

toneladas de resíduos animais não consumíveis, onde destes, cerca de 3 milhões de toneladas 

são de farinha de ossos que inclusive são exportadas. 

Segundo o site da empresa Nutrisafra (2018), a farinha de osso é atualmente utilizada 

como fertilizante orgânico, rica em fosforo, cálcio e magnésio, nutrientes que muitas vezes 

estão em falta no nosso solo e, junto com o nitrogênio são fundamentais para a formação das 

folhas e frutos. De acordo com o site da loja Ideal Bonsai, pelo simples fato de ser um produto 

totalmente orgânico, o fosfato presente na farinha de osso não fica sujeito aos fatores de perda 

deste nutriente, que disponibiliza com a ação da água e de microrganismos presentes no solo, 

promovendo um efeito duradouro no fornecimento de fosforo durante do ciclo. A farinha de 
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osso em contato com o solo melhora a condição microbiológica deste, permitindo o controle 

de diversos tipos de parasitas.  

No processo de produção da farinha de ossos, a matéria animal passa por uma série de 

transformações físicas e químicas que envolvem aquecimento, desidratação, separação e 

moagem. 

 

4 METODOLOGIAS DE TRABALHO  

 

Para o desenvolvimento dos ensaios foram utilizados os materiais necessários para a 

confecção da argamassa de cimento e argamassas com substituições parciais da areia lavada 

pela farinha de osso. Os ensaios foram realizados no laboratório de materiais, no bloco 9 da 

Unicesumar e os rompimentos dos corpos de prova foram realizados no laboratório de 

materiais, no bloco P02 da UEM (Universidade Estadual de Maringá). 

 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Foi utilizado o Cimento Portland II (CP II–Z-32), adquiridos no Depósito Tuiuti, areia 

lavada média, adquirida no mesmo depósito, a farinha de ossos foi adquirida com a empresa 

que faz a coleta dos resíduos animais da Casa de Carnes Sarandi. 

 

4.2 MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA 

 

4.2.1 Traço da argamassa 

 

Os traços desenvolvidos para confecção das argamassas podem ser observados na 

Tabela 01, onde cada traço se refere a um copo de cimento de 450 g. 

 

Tabela 01 – Traços das argamassas 

Traço Cimento Areia Farinha de osso   

Convencional 1 3 0   

Tipo 1 1 2 1   

Tipo 2 1 1½ 1½   

Tipo 3 1 1 2   

Fonte: A autora (2018). 
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Os valores foram calculados em consideração a quantidade, em volume, necessária 

para a fabricação dos corpos-de-prova que seriam utilizados para o ensaio de compressão da 

argamassa. Cada molde possui raio da base R=2,5 cm e altura H=10 cm, ou seja, um volume 

de V=78,54cm³ de argamassa por molde, chegando a um total de V=2.827,44cm³, 

considerando algum eventual desperdício. 

 

4.2.2 Confecção do traço 

 

Para a confecção das argamassas, foram utilizados uma colher de pedreiro para 

garantir a homogeneização. A farinha de osso foi devidamente selecionada para que somente 

fosse usado um material com a característica granulométrica correspondente a areia lavada, 

que também foi usada no preparo da argamassa convencional.  

Com todos os materiais em suas respectivas quantidades, depositam-se os mesmos em 

pequenas porções na caixa para massas (argamassadeira) para que se possa misturá-los 

gradualmente, sempre adicionando água em pequenas quantidades, até que todo o material 

seja depositado e misturado.  

A primeira argamassa a ser produzida foi a convencional, no qual foi utilizado apenas 

o agregado miúdo (areia lavada), o cimento Portland II-Z-32 e a água, neste traço foi utilizado 

450g de cimento, 1.350g de areia e 150ml de água. Para a confecção da primeira substituição 

foram utilizados 450g de cimento, 900g de areia, 450g de farinha de ossos e 700ml de água 

para melhorar a trabalhabilidade da argamassa. Na segunda substituição foram utilizados 

450g de cimento, 675g de areia, 675g de farinha de ossos e 850ml de água. Por fim, para a 

terceira substituição foram utilizados 450g de cimento, 450g de areia, 900g de farinha de 

ossos e 800ml de água. 

Em todas as argamassas realizados foram feitos nove corpos-de-prova. Tal 

procedimento é descrito pela norma NBR 5738:2003 (Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova). Este ensaio foi realizado com adensamento manual com haste em que a 

argamassa é depositada no molde, devidamente preparado, em duas camadas que recebem 

doze golpes cada uma com a haste. O número de camadas foi determinado de acordo com a 

dimensão da base do molde de aço, descrito pela norma. A cura inicial dos moldes de 

argamassa é feita em local protegido de intempéries para não causar nenhuma perturbação, 
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após as primeiras 24 horas a argamassa é retirada do molde e guardadas para executado os 

ensaios de compressão. 

Todo o procedimento desde a confecção dos traços até a moldagem dos copos de 

provas pode ser observado no fluxograma apresentado na Imagem 01. 

Imagem 01 – Fluxograma da confecção dos corpos de prova 

 

 

4.2.3 Realização do ensaio com os corpos de prova 

 

Foram realizados os ensaios de compressão para a determinação da resistência das 

argamassas produzidas. O ensaio foi realizado utilizando os recursos do laboratório de 

materiais de construção da UEM, onde há a prensa hidráulica compatível com as exigências 

da norma. 

Foram feitos três corpos-de-prova para cada data de ensaio, datas foram fixadas em 7, 

14 e 21 dias após a data da produção da argamassa. Em cada data os três corpos-de-prova 
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foram rompidos de acordo com as orientações da norma, conseguindo assim o valor da carga 

máxima de ruptura de cada corpo de prova, em KiloNewtons (kN).  

De acordo com a norma NBR 5739:2007 2003 (Ensaio de compressão de corpos-de-

prova cilindricos), para se obter a resistência à compressão dos corpos-de-prova, deve haver 

uma relação entre a carga máxima de ruptura com a área da seção transversal do corpo-de-

prova ensaiado, resultando assim na resistência em MegaPascal (MPa). A fórmula a ser 

empregada está apresentada na equação abaixo.  

 

Equação 01 – Fórmula para obtenção de resistência à compressão 

𝒇𝒄  =   𝟒𝑭___ 

𝝅 𝒙 𝑫² 

 

Onde: 

𝑓𝑐 é a resistência à compressão, em MegaPascal; 

𝐹 é a força máxima alcançada, em Newtons; 

𝐷 é o diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros. 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Forma realizados quatro tipos de argamassa, sendo uma convencional e as outras três 

com substituições parciais da areia lavada pela farinha de osso. Todas foram confeccionadas 

em laboratório, em quantidade especifica seguindo a mesma metodologia. 

 

5.1 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

A Imagem 02 mostra a forma utilizada para moldagem dos corpos de prova, na 

sequência a confecção dos traços das argamassas com as substituições de 25%, 50% e 75% da 

areia lavada pela farinha de osso.  

 

 



16 

 

Imagem 02 – Confecção dos Corpos de Prova 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

5.2 RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 

 

Na Imagem 03 é apresentada a prensa utilizada para realização dos ensaios, junto com 

a Imagem 04, onde nesta é registrado as cargas que cada corpo de prova resistiu, localizadas 

no laboratório de matérias da UEM.  

Imagem 03 – Prensa                               Imagem 04 – Balança para registro das cargas 

                                 
Fonte: A autora (2018).                                                               Fonte: A autora (2018). 
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A Imagem 05 apresenta alguns dos rompimentos dos corpos de prova, nas idades de 7, 

14 e 21 dias dos corpos de prova de argamassa convencional e com as substituições de 25%, 

50% e 75%. 

 

Imagem 05 – Rompimento dos corpos de prova 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Por fim no Gráfico 01 é possível observar a evolução das resistências das argamassas 

em relação à cada idade de cura. 

Gráfico 01 – Comparação das resistências das argamassas 

 

Fonte: A autora (2018) 
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Aos 7 dias a resistência das três argamassas com substituições foram muito próximas, 

atingindo cerca de um terço da resistência da argamassa convencional, após o período de sete 

dias, houve uma evolução da resistência muito parecida entre as três argamassas adquirindo 

uma resistência maior com quase metade da resistência da argamassa convencional, mas ao 

final dos ensaios, aos 21 dias, a argamassa Tipo 02 ultrapassou as outras duas e em 

contrapartida a argamassa Tipo 01 e Tipo 03 não evoluíram como o previsto. 

Este resultado pode ser explicado pela substituição do agregado na confecção das 

argamassas, tendo em vista que a farinha de osso presentes no traço pode contribuir 

positivamente para a resistência da argamassa. 

Como a resistência não foi atingida, o traço pode ser modificado, assim estas 

argamassas sustentáveis poderão ser utilizados em locais onde não há muita solicitação de 

esforços, tendo capacidade de chegar a uma resistência bem próxima à argamassa 

convencional e suportar cargas, mas com a devida atenção à sua trabalhabilidade e 

durabilidade.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da farinha de osso na argamassa. Os 

materiais utilizados nas argamassas foram fixados e o que teve variação nos traços foi o 

percentual de substituição da areia lavada pela farinha.  Com base na pesquisa bibliográfica, 

nos resultados e nas análises apresentadas dos concretos, foi possível avaliar as propriedades 

da argamassa nos estados fresco e endurecido. Pôde-se observar que as argamassas 

apresentaram resultados bem próximos, porém o traço que apresentou maior resistência à 

compressão aos 7 dias foi o Tipo 1 com substituição de 25%. A máxima resistência à 

compressão aos 21 dias foi o Tipo 2 com substituição de 50%.  

Neste contexto, o estudo contribui para o conhecimento do uso de opções alternativas 

em argamassas de assentamento e revestimentos de paredes e tetos, utilizando de fontes 

sustentáveis onde a matéria prima pode ser um resíduo e pode substituir um material de 

natureza finita. 
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