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RESUMO 
 

A indústria de celulose gera enormes quantidades de resíduos sólidos denominados 

de resíduo “grits”. Esses resíduos têm sido ao longo do tempo dispostos em aterros 

industriais próximo às fábricas. No entanto, esse tipo de disposição não é ambientalmente 

correta e pode causar degradação e poluição ambiental. Além disso, a legislação 

ambiental cada vez mais severa e os altos custos de deposição em aterros têm levado a 

busca de novas alternativas para disposição final deste abundante resíduo. Neste 

contexto, o presente trabalho objetivou caracterizar resíduos “grits”, gerados pela indústria 

de celulose da região de Aracruz-ES. As amostras de resíduos foram caracterizadas em 

termos de composição química, difração de raios-x, distribuição de tamanho de partículas 

e análises térmicas (ATD e ATG). A caracterização do resíduo “grits” demonstrou seu 

potencial como matéria-prima para produção de tijolos solo-cimento. 

 

Palavras-chave: resíduo “grits”, resíduo celulose, caracterização. 

 

 

1 Introdução 
 

O solo é um dos materiais mais abundantes no planeta, de tal sorte que sua 

utilização, como material de construção, remonta aos tempos mais primitivos (1). 
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(2) A utilização do solo como material de construção pode-se dar tanto na forma 

como ele é encontrado (solo natural), ou após a correção de algumas de suas 

propriedades de engenharia. Para essa correção podem ser empregados diversos 

métodos, entre os quais se citam a correção granulométrica e a adição de compostos 

químicos. 

A geopolimerização (estabilização química de solos) é provavelmente a mais antiga 

e, ainda hoje, a mais intrigante técnica da Engenharia Civil, conhecida e utilizada há 

milênios. Modernamente o sistemático uso do solo em engenharia, data de 1870 com a 

criação na Rússia do primeiro Centro de Estudos sobre o solo como material de 

construção (3). 

A estabilização de um solo consiste em dotá-lo de condições de resistir a 

deformações e ruptura durante o período em que estiver exercendo funções que exijam 

essas características, num pavimento ou outra obra qualquer, (4). A aplicação do solo 

natural só é possível em local onde o mesmo seja de boa qualidade, isto é, que atenda 

aos requisitos da engenharia para o tipo de aplicação previsto. A correção granulométrica 

e a estabilização química englobam os casos de regiões de solos impróprios onde o uso 

dos processos de estabilização pode ser uma boa opção para tornar o solo apto para 

emprego como material de construção (1). 

A formação e a estabilização dos agregados do solo ocorrem simultaneamente na 

atuação de processos físicos, químicos e biológicos (5). Esses processos atuam por 

mecanismos próprios em que os agregados são envolvidos por substâncias que agem na 

agregação e na estabilização, entre estas, as principais são: argila, sílica coloidal, 

compostos orgânicos, metais polivalentes, carbonato de cálcio, óxido e hidróxidos de ferro 

e alumínio. Modernamente adota-se a prática de estabilizar o solo com aditivos químicos, 

tais como cimento, cal, borra de carbureto, cinzas volantes, escórias de alto-forno e 

materiais pozolânicos em geral (6). A estabilização do solo é feita para várias finalidades, 

entre elas a esterilização de misturas solo-cimento para produção de tijolos ecológicos 

solo-cimento. 

A indústria de celulose gera grandes quantidades de resíduos sólidos denominados 

de resíduo grits (7). Esses resíduos têm sido ao longo do tempo dispostos em aterros 

industriais próximo às fábricas. No entanto, esse tipo de disposição não é ambientalmente 

correta e pode causar degradação e poluição ambiental. Além disso, a legislação 

ambiental cada vez mais severa e os altos custos de deposição em aterros têm levado a 

busca de novas alternativas para disposição final deste abundante resíduo. 
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O presente artigo objetivou caracterizar o resíduo “grits” para análise de possível 

estabilização de misturas de solo-cimento para posteriores aplicações na produção de 

tijolos de solo-cimento. 

 

2 Materiais e Métodos 
 

2.1 Materiais 
 

Neste trabalho é utilizado resíduos sólidos grits, gerado no processo de 

recuperação da soda cáustica, na etapa de cozimento de cavacos de madeira de 

eucalipto, para produção de celulose.  

O resíduo grits é proveniente da região norte do Estado do Espírito Santo, mais 

especificamente da cidade de Aracruz. Foi coletado obedecendo aos procedimentos de 

amostragem de resíduos sólidos da NBR 10007 (8). O resíduo coletado foi submetido a 

secagem em estufa a 105°C por um período de 24 h, destorroado e homogeneizado para 

ser utilizado. 

 

2.2 Métodos 
 

2.1.1 Caracterização dos Materiais 
 

O resíduo grits foi caracterizado sob diversos aspectos: análise granulométrica, 

massa específica, ensaio de composição química, difração de raios-X, análise térmica 

diferencial (ATD) e análise termo-gravimétrica (ATG). 

O ensaio de granulometria do resíduo grits foi realizado de acordo com os 

procedimentos da NBR 7181 (9). 

A determinação da massa específica foi determinada de acordo com os 

procedimentos da norma técnicas NBR NM 52 (10). 

A composição química semiquantitativa do resíduo grits, em forma de óxidos, foi 

obtida por meio da técnica de análise química por fluorescência de raios-X, de energia 

dispersiva (“EDX”), em um equipamento Shimadzu EDX-700. 

A análise por difração de raios-X, com o objetivo de identificar as fases cristalinas 

do resíduo grits, foi realizada no difratômetro da marca Shimadzu, modelo XRD-7000. 
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Os ensaios de análise térmica diferencial (ATD) e termo-gravimétrica (DTG) foram 

realizadas em um analisador térmico simultâneo marca BP Engenharia, modelo RB 3000, 

com taxa de aquecimento de 5°C/min. 

 

3 Resultados e Discussão 
 

3.1 Caracterização dos Materiais 
 

Verifica-se na análise granulométrica (Figura 1) que as frações granulométricas das 

partículas do resíduo grits se distribuem em 1% de pedregulho (pedregulho fino), 68.9% 

da fração areia (22,1% areia grossa, 29,8% areia média e 17,0% areia fina), 22,3% de 

silte e 7,8% de argila. 

A massa específica do resíduo grits, determinada de acordo com a NBR NM 52 (10), 

é de 2,70 g/cm3. 

 
 

Figura 1 – Curva granulométrica. 

 

A composição química obtida para o resíduo grits é apresentada na Tabela 1. 

Observa-se que o resíduo grits é composto basicamente por óxido de cálcio (CaO). 

 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

655

655



Tabela 1 - Composição química da massa (% em peso) 

Composição (%) 

CaO 96,80 

SO3 1,49 

K2O 1,37 

SrO 0,22 

Fe2O3 0,11 

 

A Figura 2 apresenta o difratograma de raios-X da amostra de resíduo grits. 

Observa-se que o resíduo é constituído essencialmente por carbonato de cálcio na forma 

de calcita (CaCO3). Verifica-se que os dados de difração de raios-X comprovam os 

resultados da composição química. 
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Figura 2 - Difratograma de raios-X do grits. 

 

A Figura 3 apresenta as curvas de análise térmica diferencial (ATD) e análise 

térmica gravimétrica (ATG) para o resíduo grits. Na curva de ATD observam-se dois 

eventos endotérmicos. O primeiro evento a 156 °C está relacionado à liberação de água 

fisicamente adsorvida sobre as partículas de resíduo. Já o segundo evento a 941 °C é 

muito intenso e está relacionado à decomposição do carbonato de cálcio (CaCO3). Na 

curva ATG é observada uma alta perda de massa a 941 °C, que está fundamentalmente 
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relacionada à decomposição do carbonato de cálcio, com a liberação de grande 

quantidade de CO2. 
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Fiigura 3 – Curvas de ATD e ATG do grits calcinado à 1150 °C. 

 

4 Conclusões 
 

De acordo com as análises realizadas na caracterização do resíduo grits, pode-se 

concluir que sua utilização na produção de tijolos solo-cimento é viável, devido ao elevado 

teor de carbonato de cálcio, importante na estabilização de solos.  
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Characterization and evaluation of residue “grits” of the cellulose 
industry 

 
ABSTRACT 

 

The cellulose industry generates huge amounts of solid waste residue called “grits”. 

These wastes have been willing over time in landfills near the mills. However, this type of 

disposal is not environmentally friendly and can cause degradation and environmental 

pollution. In addition, environmental legislation increasingly severe and the high costs of 

landfill have led the search for new alternatives for final disposition of this abundant waste. 

In this context, this study is to characterize waste grits, generated by the cellulose industry 

in the region of Aracruz-ES. The residue samples were characterized in terms of chemical 

composition, X-ray diffraction, particle size distribution and thermal analysis (DTA and 

TGA). The characterization of the residual “grits” demonstrated its potential as a feedstock 

for production of soil-cement bricks. 

 

Keywords: grits residue, cellulose residue. 
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