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UTILIZAÇÃO DE CONCHAS DE OSTRAS COMO CARGA 
PARA PRODUTOS DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) 

 
 
 

BOICKO, A. L.1; ACCHAR2, W. SANT´ANNA3, F. S. P.; HOTZA, D.4

 

Resumo 
Atualmente o Estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de ostras, com 
isso é gerado um grande montante de conchas que necessitam de uma destinação 
correta, evitando impactos ambientais. O principal constituinte das conchas é o 
carbonato de cálcio, que é usado correntemente como carga em produtos de PVC. 
Assim, o processamento e estudo da viabilidade técnica de utilizá-las para esse fim 
é um bom campo de pesquisa. A obtenção da carga para PVC exige um 
processamento envolvendo uma etapa de lavagem, moagem e tratamento térmico, 
seguido de uma caracterização (granulometria, composição química, umidade, 
densidade aparente e abrasividade). Após o desenvolvimento da carga, é importante 
conhecer sua influência no processo de fabricação de um produto, antes de 
finalmente realizar um teste na linha de extrusão de tubos de uma empresa 
transformadora de PVC e analisar as propriedades do produto obtido. A carga 
desenvolvida apresentou características semelhantes aos carbonatos de cálcio, de 
origem mineral, existentes no mercado. Dessa maneira, é assegurado um bom 
processamento na transformação dos compostos de PVC, verificado por análises de 
processamento por extrusão e pelo teste na linha de produção, que originou 
produtos dentro das especificações exigidas por normas. 
 
Palavras-chaves: conchas de ostras, carbonato de cálcio, carga para PVC. 
 

 

                                                           
1Engenharia de Materiais/UFSC, alyssonboicko@hotmail.com 
2Física Teórica e Experimental/UFRN, acchar@dfte.ufrn.br
3Eng. Sanitária e Ambiental/UFSC, santanna@ens.ufsc.br
4Eng. Química e de Alimentos/UFSC, hotza@enq.ufsc.br

4442

mailto:acchar@dfte.ufrn.br
mailto:santanna@ens.ufsc.br
mailto:hotza@enq.ufsc.br


menu ICTR20 04 | menu inic ial

próximaanter ior

marca_textos.pdf   29/6/2005   23:41:55marca_textos.pdf   29/6/2005   23:41:55

INTRODUÇÃO 
O litoral catarinense apresenta condições favoráveis ao cultivo de moluscos 
marinhos, como águas frias, além de facilidades geológicas caracterizadas pela 
vasta quantidade de baías, que propiciam condições ideais de crescimento devido à 
grande quantidade de nutrientes presentes em suas águas (NASCIMENTO, 1983). 
Dessa maneira, conforme dados da Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina, o Estado desponta como líder nacional na 
produção de ostras (Crassostrea gigas) e mexilhões (Perna perna). A atividade de 
cultivo vem crescendo desde 1992, onde os municípios da região da grande 
Florianópolis, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú e Penha produziram 
48.000 dúzias de ostras (C. gigas). Na safra de 1999/2000, somente o município de 
Florianópolis produziu 505.060 dúzias, sendo responsável por 83,3% do total de 
ostras produzidas no Estado.  
A busca de alternativas para o uso das conchas é uma necessidade emergente, e a 
sua utilização como carga em produtos constituídos de PVC é uma possibilidade 
viável. Assim, as conchas residuárias do consumo em restaurantes de Florianópolis, 
constituem um excelente objeto de pesquisas, cujos resultados poderão 
posteriormente ser estendido para todo o Estado. 
Aspectos ambientais 
A atividade de maricultura já vem promovendo alterações ambientais, percebidas em 
áreas próximas aos locais de cultivo, visualizadas na Tabela 1. Os maricultores do 
Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, SC, respondendo a pesquisa quanto à disposição 
das conchas informaram que 39% das conchas coletadas são lançadas são ao mar. 
Outros 22% ou são dispostos em terrenos baldios ou enterrados diretamente na 
praia (MACHADO, 2002). As alterações se devem não somente a destinação das 
conchas, mas também ao próprio cultivo de ostras e mexilhões. Entretanto, o 
assoreamento do mar e alteração na área da praia estão diretamente ligados à 
disposição das conchas. A maior parte dos maricultores, dispondo de maneira 
incorreta esse resíduo, estão gerando impactos ambientais negativos: assoreamento 
da orla, mau cheiro nos terrenos baldios e acúmulos de cascas nas áreas de praia, 
com um custo social que acaba sendo assumido pela população em geral. 

Tabela 1 - Evidências de alterações ambientais no Ribeirão da Ilha, Florianópolis, 
SC, devido à maricultura em 2001 (MACHADO, 2002). 

Opção Nº de respostas Percentual 
Diminuição da área de praia 7 8,97 

Diminuição da profundidade do mar 9 11,54 

Ocupação das áreas verdes 10 12,82 

Diminuição da pesca 10 12,82 

Diminuição dos bancos naturais 8 10,26 

Saídas de esgotos para o mar 23 29,49 

Outros 11 14,10 
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Embora o uso dado às conchas, Tabela 2, possa agregar algum valor ao resíduo, 
este adicional é muito baixo, e volume empregado é muito baixo. Devido ao seu 
principal componente químico, carbonato de cálcio, as conchas podem receber uma 
destinação mais nobre. 
Para se ter uma noção do montante de conchas acumuladas, dois dos maiores 
restaurantes estabelecidos em Ribeirão da Ilha informaram que produzem em média 
1.129 kg de casca por mês, ou seja, uma produção anual de 13.548 kg (13 
toneladas). Somente em cinco anos, esses dois restaurantes acumularão 67.740 kg 
de sobras, que deixarão de ter uma destinação rentável (MACHADO, 2002). 
Considerando as informações obtidas pelos maricultores e restaurantes no Ribeirão 
da Ilha e extrapolando esses resultados para o litoral catarinense, nos nove anos de 
cultivo em que foram produzidas 1.433.572 kg de ostras, houve a produção de 
559.093,08 kg de sobras. Se esses dados são representativos da realidade 
catarinense, faz-se urgente o acompanhamento e valoração dos danos para se 
garantir a sustentabilidade do cultivo (MACHADO, 2002). 

Tabela 2 - Uso dado às conchas no Ribeirão da Ilha, Florianópolis, SC 

(MACHADO, 2002). 

Opção Nº de respostas Percentual
Jogar fora 19 43 

Artesanato 8 18 

Impermeabilizante do solo de casas 3 7 

Artesanato e impermeabilizante do solo 1 2 

Jogar fora, impermeabilizante do solo e 
artesanato 2 5 

Outros 4 9 

 
Características das conchas da ostra Crassostrea gigas 
A concha da ostra Crassostrea gigas (Figura 1) é composta por 3 camadas: o 
perióstraco, camada externa de composição protéica e 2 internas compostas de 
carbonato de cálcio (CaCO3) na forma de cristais de calcita e aragonita. A mais 
interna, que se encontra em contato com o corpo, é brilhante e dura e é chamada de 
camada nacarada ou nácar. O formato da concha é variável e depende do ambiente 
onde as ostras crescem. Geralmente, a valva inferior ou esquerda é maior e mais 
côncava, enquanto a valva superior ou direita é mais plana. Em uma das 
extremidades da ostra existe uma protuberância denominada umbo, local onde as 
valvas se encontram unidas pelo ligamento (OLIVEIRA, 2000). 
A composição química de uma concha baseada na espécie (Ostrea gigas thunberg 
talienwhanensis crosse ou Rivularis gould,), é de 80 a 95% de carbonato de cálcio, e 
o restante (5 a 20%) de compostos orgânicos.  
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camada nacarada

Camada
intermediária

camada externa

(a) Valva esquerda   (b) Superfície de fratura de uma concha 
Figura 1 – Estrutura de uma Concha (OLIVEIRA, 2000). 

 
Uso das conchas como carga para policloreto de vinila (PVC) 
A escolha do carbonato de cálcio como carga em polímeros, mais especificamente 
PVC, se deve a fatores como a existência de tecnologias de transformação de 
conchas acessíveis e baratas, que poderiam ser utilizadas por cooperativas de 
maricultores, e a proximidade de empresas que poderiam absorver o carbonato 
produzido. 
Para passar da resina plástica para um produto acabado, o PVC necessita de 
aditivos, que são empregados com o objetivo de melhorar as condições de 
processamento, baixar o custo ou melhorar determinada propriedade, dependendo 
da utilização do produto final. Geralmente os compostos de PVC contêm 
estabilizantes, lubrificantes, cargas e pigmentos.  
A seleção de aditivos que deverão constituir o composto é feita com base em 
condições de processamento e utilização final do produto, estando sempre sujeita ao 
critério custo-benefício. 
As cargas são utilizadas com o objetivo de reduzir o custo do composto, 
proporcionar bom acabamento superficial e alto brilho, aumentar a resistência 
mecânica e às intempéries, e melhorar a estabilidade dimensional a elevadas 
temperaturas. Em compostos de PVC utiliza-se como principal carga o carbonato de 
cálcio (CaCO3 ) com tamanho de partícula inferior a 20 μm. 
O mineral carbonato de cálcio (CaCO3) pode ser obtido a partir da exploração de 
diversas jazidas, dentre as quais se destacam as de calcita, calcário e mármore. O 
carbonato de cálcio natural é obtido a partir da moagem desses minerais e da 
classificação em peneiras específicas. Dependendo do grau de moagem e da 
classificação nas peneiras, é possível obter cargas com diferentes tamanhos de 
partícula, sendo que tamanhos de partícula inferiores são desejáveis em função das 
melhores propriedades mecânicas e acabamento superficial conferidos ao produto 
transformado (RODOLFO, 2002). 
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A distribuição de tamanho de partículas é importante para o empacotamento do 
carbonato de cálcio no composto de PVC. Quanto maior o empacotamento, maior é 
a possibilidade de incorporação da carga sem prejuízo excessivo das propriedades 
de fluxo, tanto em compostos quanto em pastas. O tamanho máximo de partícula 
(top cut) é importante para as propriedades físicas e acabamento superficial do 
composto. A presença de partículas de tamanho excessivo em relação às demais 
pode prejudicar as propriedades mecânicas do composto, como a resistência ao 
impacto, ou ainda apresentar-se como defeitos superficiais indesejados (RODOLFO, 
2002). 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Obtenção da carga de carbonato de cálcio 
O material de origem para a formulação da carga de carbonato de cálcio foram as 
conchas de ostras residuárias da gastronomia (Figura 2), provenientes do 
restaurante Cantinho da Ostra, localizado em Santo Antônio de Lisboa no município 
de Florianópolis-SC.  As conchas utilizadas sofreram apenas uma lavagem com jato 
de água, após a retirada do local de cultivo, ou seja, havia presença de matéria 
orgânica incrustada em sua superfície. 

 
  (a) Depósito de conchas        (b) Local de cultivo de ostras 

Figura 2 – Disposição das conchas no Ribeirão da Ilha, Florianópolis, SC. 
Moagem a úmido 
A micronização das conchas foi realizada a úmido utilizando um moinho de bolas de 
alumina. O equipamento possui capacidade de 200 l, sendo 50% desse volume 
ocupado por bolas e o restante preenchido com água e conchas. A escolha desse 
processo se deve à importância da distribuição granulométrica uniforme. Assim 
também se torna desnecessária uma lavagem anterior à moagem, uma vez que as 
conchas apresentam uma certa quantidade de matéria orgânica incrustada como já 
dito anteriormente. 
A carga de moagem foi composta de 39 kg de conchas, devido ao grande volume 
ocupado por apresentar uma forma desfavorável a compactação. Essa massa 
representa 30% do percentual mássico da carga. 
O controle do tamanho de partícula foi realizado pelo controle do resíduo em 
peneiras nas seguintes malhas: 200 (75 μm), 270 (53 μm), 325 (45 μm) e 400 (38 
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μm). Para a determinação da quantidade de resíduo coleta-se uma amostra da 
suspensão (água e conchas) no moinho e dispõe-se num densímetro de 50 ml, 
pesa-se a massa da suspensão. Posteriormente, a amostra é transferida para as 
peneiras e lavada com água até que todas as partículas passantes pelas malhas 
sejam eliminadas. As partículas retidas na malha são levadas a uma estufa, a 
temperatura de 105ºC, permanecendo até que a massa se estabilize. Utilizando a 
Equação 1 calcula-se o percentual residual. 

%R  =    mS * ( 1 - ρC)    (1) 

              ρC * ( 1 - ρsus) 

onde %R = percentual de resíduo, ms = massa das partículas secas, ρC = densidade 
das conchas (a densidade das conchas, 1,80m g/cm3, foi medida pelo Princípio de 
Arquimedes) e ρsus = densidade da suspensão. 
Tratamento térmico 
As conchas apresentam em sua composição uma camada orgânica para proteção 
da dissolução em água. Para aumentar a pureza do carbonato é necessário que 
essa seja retirada. O processo de eliminação consiste na aplicação de um 
tratamento térmico. 
Para definir a temperatura de tratamento realizou-se um ensaio de termogravimetria 
(TG, TA Instruments modelo 910S); Como amostra foi utilizada uma mistura de 
várias conchas moídas manualmente. A partir da curva obtida, pode-se verificar que 
a temperatura ideal de processamento é de 500ºC, garantindo a prevenção de 
formação de óxido de cálcio, que é prejudicial as propriedades mecânicas de um 
tubo de PVC.  
O tratamento foi realizado numa fornalha aquecida a gás natural, com dimensões de 
2,50 m de comprimento, 1,40 m de altura e 1,35 m de largura a uma taxa de 
aquecimento de aproximadamente 500ºC/h. A suspensão obtida na moagem a 
úmido foi colocada em recipientes refratários nas dimensões 37x37x14 cm. Com os 
recipientes no interior do forno elevou-se a temperatura até 500 ºC, permanecendo 
por volta de 3 horas para uma eliminação de água. Após o término dessa etapa a 
massa obtida foi triturada manualmente, com auxílio de um martelo, e colocada 
sobre uma placa refratária no interior do forno, visando facilitar a distribuição de 
calor, permanecendo 2,5 horas a temperatura de 500 ºC. Com o término do 
tratamento térmico tornou-se necessário uma moagem a seco para desaglomeração 
das partículas de carbonato de cálcio, sendo a mesma realizada num moinho de 
martelos. 
Caracterização da carga de carbonato de cálcio 
A caracterização da carga obtida foi feita por: análise de distribuição granulométrica, 
umidade, densidade aparente, composição química, perda ao fogo, abrasividade e 
cor. 
A análise de distribuição granulométrica foi realizada por difração a laser e a 
composição química por fluorescência de raio-x. Para determinar o teor de umidade 
um vidro relógio foi aquecido em estufa durante 15 minutos a temperatura de 110 ºC, 
sendo posteriormente resfriado em dessecador. Após o registro da massa do vidro 
relógio, pesou-se 5 g de carbonato de cálcio sobre o vidro relógio, e colocou-se na 
estufa a temperatura de 110 ºC durante 60 minutos. Com a perda de massa 
multiplicada por 100 obteve-se o teor de umidade.  
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O conhecimento da abrasividade das cargas e pigmentos é de fundamental 
importância para garantir a preservação dos componentes das extrusoras e 
injetoras. Para a determinação da abrasividade utilizou-se um abrasiômetro. O 
procedimento consiste em pesar 100 g de amostra e colocá-la no copo de agitação 
do aparelho, adicionado 300 ml de água deionizada. A mistura foi agitada por hélices 
num determinado número de ciclos. Após o término desse processo, uma tela 
padrão, de massa conhecida, foi montada juntamente com o copo de agitação, 
acrescentou-se mais 700 ml de água deionizada na solução e programou-se um 
número de ciclos de agitação pré-estabelecido. Finalizada essa etapa, a tela padrão 
foi lavada e colocada por 3 minutos numa estufa a 105ºC, sendo posteriormente 
esfriada em dessecador. Através da perda de massa da tela, determinou-se a 
abrasividade da amostra. 
O ensaio de densidade aparente consistiu em pesar uma determinada massa de 
amostra, depois transferi-la para um béquer graduado, que é colocado um 
dispositivo que permite realizar a compactação do pó por meio de sucessivas 
quedas. Através da leitura direta do volume ocupado no béquer e da razão 
massa/volume foi conhecida a densidade do pó. Quanto maior a densidade 
aparente, consequentemente maior será o rendimento no transporte do pó. 
A perda ao fogo foi determinada depositando-se 5 g de amostra em um cadinho, que 
é aquecido até 1000ºC, a massa resultante é pesada, estipulando-se o teor de 
cinzas da amostra.  
Após o desenvolvimento da carga e sua devida caracterização foram realizados 
testes diretamente na linha de produção de uma empresa transformadora de PVC 
para verificar a eficiência e viabilidade técnica do produto. Então para antecipar o 
desempenho do novo carbonato durante o processo de fabricação dos tubos de 
PVC foram realizadas análises extrusiométricas. Assim foram realizadas análises de 
um composto (resina de PVC + aditivos) utilizando o carbonato padrão e outro com 
carbonato proveniente das conchas. O equipamento utilizado foi uma extrusora 
monorosca. 
2.1.3 Caracterização do tubo obtido utilizando a carga desenvolvida 
Os tubos obtidos a partir da formulação de PVC utilizando o carbonato de conchas 
foram submetidos a ensaios térmicos e mecânicos, descritos a seguir. 
Determinação da Temperatura de Amolecimento Vicat: temperatura na qual uma 
agulha de ponta chata e dimensões especificadas penetra 1mm em um corpo de 
prova, imerso num recipiente com um fluido estável e inerte a temperatura de 
ensaio, a uma taxa de aquecimento constante padronizada, sob a ação de uma 
carga específica. A penetração é medida por auxílio de um micrômetro. 
Teor de cinzas: procedimento similar ao de perda ao fogo descrito anteriormente. 
Determinação da Densidade: utilizando o método de imersão, um corpo de prova,  
de massa previamente determinada em contato com ar, é mergulhado num fluido de 
densidade conhecida (álcool) anotando-se o peso com o empuxo atuando. A razão 
entre os valores de peso medidos, multiplicada pela densidade do álcool determina a 
densidade da amostra. 
Ensaio de tração: utilizando uma máquina universal de ensaios, corpos de prova na 
forma de gravata, usinados em uma fresa, com largura de 10 mm e comprimento 
inicial de 50 mm, foram tracionados a uma velocidade constate de 50 mm/min, 
seguindo a norma NBR 9622.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O processo de moagem mostrou-se efetivo originando partículas micronizadas, 
como pode ser visualizado na Tabela 3. Percebe-se que existe uma variação 
granulométrica mostrada pela variação do percentual de resíduo. A quantidade de 
resíduo apresenta uma diminuição com o aumento do tempo de moagem, 
diminuindo a quantidade retida em peneiras com aberturas maiores. A análise de 
difração a laser mostrará com maior precisão a distribuição granulométrica das 
partículas, cuja importância já foi discutida acima. O tempo de moagem das conchas 
pode ser diminuído, considerando que o percentual de partículas retido nas peneiras 
é relativamente baixo mesmo com o menor tempo de processo. 
As partículas geradas pelo tratamento térmico apresentaram bom aspecto visual e a 
retirada da camada orgânica pode ser evidenciada pela ausência de cheiro 
característico de produtos marinhos, porém falta ser constatada pela análise de 
composição química. 

Tabela 3 - Percentual de resíduo por tempo de moagem 

% de Resíduo 
Tempo de Moagem (min)

#400 #325 #270 #200 
150 2,18 0,08 0,17 0,26 

240 1,74 0,22 0,10 0,24 

390 1,06 0,71 0,16 0,08 

480 0,74 0,09 0,05 0,06 

 
A carga desenvolvida apresentou as seguintes propriedades: umidade: 1,04%; 
densidade aparente: 0,86 g/cm³, abrasividade: 129,20 g/m² e perda ao fogo 
(1000ºC): 60%. Com esse valor de densidade aparente é possível garantir um bom 
transporte de material durante o processamento, a umidade encontra-se dentro da 
faixa de tolerância de mercado (máximo 3%), a abrasividade, apesar de um pouco 
elevada, não provoca um desgaste prematuro dos equipamentos de processo. 
A análise extrusiométrica do composto de PVC (resina, estabilizante térmico e 
carbonato de cálcio) mostrou que o carbonato de conchas necessita de pressões e 
força maiores para o processo de extrusão, mesmo assim apresenta boa 
processabilidade. Um comparativo da diferença entre o carbonato de cálcio utilizado 
atualmente e o de conchas pode ser visualizada na Figura 3. 
Durante o processo de extrusão na linha de produção verificou-se que a mistura 
utilizando carbonato de conchas necessita de temperaturas de processamento mais 
baixas. Os tubos obtidos apresentaram bom aspecto visual, com uma coloração 
mais esverdeada que os tubos padrões, mas isso se deve ao teor de pigmento que 
necessita ser ajustado na formulação. Quanto aos ensaios realizados, os resultados 
obtidos estão dentro das especificações exigidas pelas normas brasileiras, com uma 
temperatura de amolecimento Vicat de 81,5ºC, teor de cinzas de 7,50%, densidade 
de 1,45 g/cm³.  
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Carbonato padrão
Carbonato conchas

Figura 3 – Análise extrusiométrica de compostos de PVC. 
 
Quanto ao ensaio de tração, os tubos utilizando carbonato de conchas apresentaram 
resistência à tração superior aos tubos com carbonato de cálcio padrão, como indica 
a Tabela 4. Isso mostra que o uso da carga oriunda de conchas de ostras não 
prejudica o comportamento mecânico dos produtos. 
 

Tabela 4 – Resistência à Tração de tubos de PVC com carga de CaCO3. 

Resistência a Tração (kgf/cm2) 
Corpo de Prova 

Carbonato Padrão Carbonato de Conchas 

1 460 493 

2 454 488 

3 476 497 

4 479 483 

5 482 491 

6 485 473 

 
CONCLUSÃO 
A implementação de cultivos marinhos em Santa Catarina aumentará 
proporcionalmente a quantidade de resíduo, porém se estes forem destinados 
corretamente poderão constituir fonte de emprego e renda.  
Para tanto, o processamento das conchas para a produção de carbonato de cálcio 
deve ter baixo custo, pois o mercado oferece esta matéria prima a preço reduzido. O 
processo utilizado nesse trabalho necessita ser otimizado, portanto não sendo útil 
um levantamento de custos, e o mesmo é possível de ser realizado. Ficou 
evidenciado pelo percentual de resíduo em relação ao tempo de moagem, que a 
duração da etapa de moagem pode ser reduzida. O tratamento térmico também 
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pode ter seu tempo reduzido, pois as dimensões do forno eram excessivas para a 
quantidade de material de tratado, e não garantiu um fluxo de calor adequado. 
O principal objetivo desse trabalho foi alcançado, uma vez que a viabilidade técnica 
do uso de conchas para carga em PVC ficou atestada pelos resultados obtidos nos 
testes.  
A destinação correta das conchas é uma necessidade mais que emergente, em 
Santa Catarina, e oferece um vasto campo de atuação para pesquisadores. 
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USING OYSTER SHELVES AS FILLER FOR PVC PRODUCTS 
 
Abstract 
Currently the State of Santa Catarina is the greater Brazilian producer of oysters, 
generating a great sum of shells that need a correct destination, preventing ambient 
impacts. The main constituent of the shells is calcium carbonate, used currently as 
filler in PVC products. Thus, the processing and study of the technical viability to use 
them for this end is a good field of research. The obtaining of the PVC filler demands 
a processing of the shells, involving washing, milling and thermal treatment, followed 
of a characterization (granulometry, chemical composition, humidity, apparent 
density and abrasiveness). After the development of the filler, is important to know its 
influence on the manufacturing process of a certain product, before finally carrying 
out a test in the drawing line of pipes in a PVC industry and analyzing the properties 
of the end product. The developed filler presented similar characteristics to calcium 
carbonates commercially available from mineral origin. In this way, a good 
processing is assured for the production of PVC composites, verified by extrusion 
analyses and testing in the production line, which originated products inside the 
specifications demanded by norms. 
Key-words: oyster shells, calcium carbonate, PVC filler. 
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