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RESUMO 

A produção de cimento Portland gera alta emissão de gases poluentes, sendo um dos 

materiais mais utilizados mundialmente, faz se necessário uma alternativa de material 

que consiga as mesmas propriedades, sem que degrade o meio ambiente. O estudo 

sugere a utilização do cimento geopolimérico, feito através da geopolimerização da 

sílica presente na substância denominada cinza volante, em conjunto com ativadores, 

produzindo um cimento sustentável, também será realizado testes normatizados para 

conferência de resultados de resistência. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico a respeito dos novos materiais para a construção civil 

é crescente, como por exemplo o cimento. Sendo um material de ampla utilização, por 

sua versatilidade e resistência, obtido a partir da extração do calcário ou argila das 

minas, através de explosivo, em seguida é encaminhado a fábrica para a realização 

do produto final, tratando-se de um processo altamente poluidor, pelas queimas 

necessárias para transformação do substrato ao cimento.  

Processo que gera alta emissão de dióxido de carbono (CO2), de acordo com estudo 

publicado (VIGNATTI 2012) em média de 5% a 8% do total das emissões. Para a 

minimizar tais efeitos propõe-se a utilização de cinza volante, que é subproduto da 

queima do carvão mineral (comumente encontrado como resíduo industrial e com 

pouca utilização), como matéria prima que sofrerá processo de geopolimerização, 

para substituição do cimento portland.  

Utilizando-se, portanto, polímero inorgânico a base de aluminossilicatos, como 

aglomerante e reduzindo os impactos ambientais. O poli-silicio-aluminatos, foram 

apresentados em 1981 através de mistura de reagentes, processos e apresentou 

características singulares como aglomerantes perante ao cimento portland. 

Posteriormente Joseph Davidovits, químico francês, denominou como geopolímeros, 

os quais utilizam a policondensação da sílica, precursores da alumina e uma quantia 

de álcali para garantir a resistência mecânica. 

O estudo trata-se da comparação da resistência do cimento portland com o cimento 

geopolimérico, observando sua resistência a compressão, durabilidade. Direciona-se 



a acadêmicos, engenheiros, químicos, e interessados em realizar um concreto 

sustentável.  

Espera-se a obtenção de um material que poderá ser utilizado em futuro próximo, com 

vantagens dos materiais já existentes, sendo elas a polimerização rápida, elevada 

resistência mecânica, química e térmica, boa plasticidade e trabalhabilidade. 

OBJETIVOS 

Obter um cimento sustentável com emissão mínima de CO2, através do uso da cinza 

volante como principal matéria prima para geopolimerização. Que poderá ser utilizado 

em futuro próximo, mantendo e aumentando as qualidades dos materiais já existentes. 

 

METODOLOGIA 

O projeto inicia-se pela revisão bibliográfica para compreender essa tecnologia. Serão 

realizados os experimentos para analisar a viabilidade do cimento geopolímero.  

Os experimentos se iniciarão pela caracterização química dos materiais pelos 

métodos: difração (analisa os constituintes) e fluorescência de raios-X (contabiliza os 

macros e micros constituintes), para definir as proporções ideais de cada material no 

traço, para que a geopolimerização ocorra com êxito. Definido o traço realizaremos: 

misturas e moldaremos corpos de prova para realização dos ensaios mecânicos de 

compressão e flexo-tração, ensaiados aos 1, 7 e 28 dias e será realizado ensaio de 

absorção aos 28 dias.   

Para compararmos os benefícios do geopolímero em relação ao cimento Portland, 

serão moldadas argamassa com utilização do CPV e os ensaios mecânicos serão 

ensaiados nas mesmas idades acima. Todos os ensaios serão realizados atendendo 

as normas brasileiras vigentes. Com coleta dos resultados realizará análise estatística 

para comprovar a proposta. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O intuito do desenvolvimento consiste na criação de um produto que atenda ao 

crescente mercado, que busca um produto sustentável, que agrida o meio ambiente 



de maneira mínima, mas com a mesma resistência e/ou maior, durabilidade e 

característica, dos já existentes. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se a análise de resistência dos materiais, através de teste de compressão, 

utilizando o mesmo traço para determinação se compensa a substituição. Com base 

em estudo realizado sobre o cimento geopolimérico (SOARES 2006), obteve-se 

rápida polimerização em meio alcalino, elevada resistência mecânica, química e 

térmica, boa plasticidade, trabalhabilidade e durabilidade quando exposto em 

soluções ácida e/ou alcalinas.  
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