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RESUMO: O concreto modificado com polímero foi inicialmente utilizado 
como reparo para concreto de cimento portland, no entanto, nos últimos 
anos houve uma crescente ampliação das suas aplicações em países 
industrialmente desenvolvidos.  Apesar do alto emprego do cimento 
Portland, principalmente devido ao seu baixo custo, em muitos casos este 
tipo de cimento apresenta manifestações patológicas intensas e em 
grande incidência, acarretando desconforto visual e degradação da 
construção.  Assim, visando atender as exigências do mercado vários 
produtos são aplicados ao concreto de forma a favorecer seu 
desempenho. Dentre esses materiais, a utilização de resinas poliméricas 
em matriz de cimento, abre um novo campo na construção civil.  O uso das 
resinas poliméricas tende a agregar características flexíveis ao concreto, 
algo que o concreto convencional ou com aditivos não possui.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Durante o século XX o concreto foi o material de construção mais 

utilizado em todo o mundo, e a tendência para o século XXI é de aumento 

de sua demanda. 

 O concreto evoluiu muito desde o tempo de Roma. A engenharia 

usa concreto atualmente em campos muito diversos, em muitos casos sob 

ambientes extremamente agressivos. Para se adaptar aos novos usos vem 

sendo criada uma infinidade de tipos de concretos, utilizando uma enorme 

gama de cimentos, agregados, adições, aditivos e formas de aplicação 

(armado, protendido, projetado,...). 

 O grande desafio da tecnologia de concreto atualmente parece ser 

aumentar a durabilidade das estruturas, recuperar estruturas danificadas e 

em entender o complexo mecanismo químico e mecânico dos cimentos e 

concretos. Para isto, uma nova geração de concretos está sendo 

desenvolvida, métodos tradicionais de execução e cálculo de concreto 

estão sendo revistos, teorias não-lineares e da mecânica do fraturamento 

estão sendo desenvolvidas. 

 Os concretos convencionais, com resistência à compressão entre 

10 MPa e 50 MPa, compostos por cimento, agregados naturais e água, 

são os concretos mais utilizados em todo o mundo. Apesar do alto 

emprego do cimento convencional, principalmente devido ao seu baixo 

custo, em muitos casos este tipo de cimento apresenta manifestações 

patológicas intensas e em grande incidência, acarretando desconforto 

visual e degradação da construção. Isso fez com que ao longo dos anos o 

surgissem os chamados concretos especiais, com características 



diferentes, e que trouxeram alguns avanços em relação aos concretos 

convencionais.   

 Dentre esse novos concretos estão presentes os compostos com 

materiais poliméricos que compõem três tipos básicos de concretos e 

argamassas, segundo o manual do ACI INTERNATIONAL (1999): 

- concreto/argamassa impregnados de polímero;  

- concreto/argamassa modificados com polímero; e 

- concreto/argamassa poliméricos.  

 O concreto impregnado de polímero é um concreto de cimento 

Portland hidratado no qual impregna um monômero, para posterior 

polimerização. O monômero mais utilizado é o metil-metacrilato. 

Geralmente, são feitas aplicações de 1,5 a 2,5%, em peso e espessuras 

de 6 a 38 mm. O uso deste material faz com que se consiga uma boa 

durabilidade para as estruturas. 

 O concreto/argamassa modificados com polímero são conhecidos 

como uma combinação de cimento, agregados e polímeros orgânicos que 

são dispersos em água. Esta dispersão é chamada de látex e o polímero 

orgânico é uma substância composta por inúmeras moléculas simples 

combinadas em grandes moléculas. As moléculas simples são os 

monômeros e a reação para combiná-las é a polimerização. 

 O Concreto/argamassa polimérico é um material compósito em 

que os agregados são unidos junto à matriz com a ajuda de um aglutinante 

de polímero. Estes compósitos não contêm fase de cimento hidratado, 

embora o cimento possa ser usado como agregado ou  filler. 

 Com essa grande variedade de concretos / polímeros empregados 

a fim de melhorar as propriedades do concreto convencional este trabalho 

tem por objetivo primordial relacionar as bibliografias que abordam o 

emprego do cimento polimérico em substituição ao concreto convencional. 



 Alguns trabalhos analisaram a influencia da modificação do 

concreto com látex no desenvolvimento de superfície de pasta. Estes 

trabalhos indicaram que esse procedimento não ocasiona prejuízo algum 

ao na taxa de hidratação do cimento. STORE, 1991 estudou a resistência 

à compressão em concretos modificados com látex e concluiu que esta 

propriedade é altamente influenciada pelo teor e tipo de latex empregado, 

bem como da quantidade de monômeros que formam os polímeros. 

 FERREIRA, O. P. avaliou três sistemas para proteção superficial 

de corpos de prova de argamassa de cimento Portland: epóxi A, epóxi B e 

poliuretana de origem vegetal e observou que a utilização de resina 

poliuretana obtida de óleo vegetal mostrou ser viável tecnologicamente, 

com condições de tornar-se uma alternativa aos sistemas tradicionais 

existentes no mercado, apresentando notável capacidade de proteção  em 

meios ácidos. 

 Segundo estudos de GORNINSKI, J. P. e KAZMIERCZAK, C. S. 

sobre avaliação da resistência química de concretos poliméricos, todas as 

composições em estudo não sofreram alterações físicas em suas 

superfícies e nem mesmo perda de massa significativa. Constatou-se 

diminuição da resistência à tração na flexão das amostras submetidas aos 

meios agressores, entretanto, mesmo nas amostras cuja resistência sofreu 

maiores decréscimos, os valores remanescentes são muito maiores do 

que aqueles observados, usualmente, em concretos produzidos com 

cimento Portland.  

 Conforme pode ser observado nos trabalhos referenciados acima, 

o emprego do concreto / polímero, vem apresentando vantagens 

significativas com relação ao concreto convencional.



OBJETIVOS 

 

 

 Nossa pesquisa possui, por objetivo primordial, relacionar as 

bibliografias que abordam o emprego do cimento polimérico em 

substituição ao concreto convencional. 

   

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 Grandes são os avanços tecnológicos ocorrido nos últimos anos 

nos setores da construção civil e a pesquisa e desenvolvimento de 

materiais multifuncionais e de alto  

desempenho é bastante atual segundo Ohama (1997) . Em particular, essa 

tendência é marcada pelas novas fronteiras da construção civil, onde faz-

se necessário o uso de estruturas de concreto em situações como 

construções oceânicas e projeto de plataformas lunares, pesquisado por 

países desenvolvidos. Atualmente o desenvolvimento desses materiais 

deve ser ecológico, atendendo não somente às exigências de preservação 

do meio ambiente, como serem economicamente viáveis.  

 O concreto tradicional é um ótimo material principalmente devido à 

sua versatilidade, baixo custo, por ser compatível com as exigências 

ambientais, níveis de energia requerido na produção podendo ser moldado 

enquanto fresco e adquirir resistência após a hidratação do cimento.  

 Apesar das inúmeras vantagens ele apresenta certas limitações, 

como o desenvolvimento de tensões internas combinadas com baixa 



resistência mecânica, tornando-o propenso à fissurações e possibilitando a 

entrada de agentes agressivos, devido à sua natureza porosa causada 

pelo ar aprisionado durante a fase de mistura, ou em decorrência de 

deficiências no adensamento, que limita a sua área de apoio à carga. 

 Tendo em vista as exigências de conforto, economia e 

durabilidade, o concreto convencional vem merecendo atenção dos 

pesquisadores no que diz respeito a melhorar suas características e, 

consequentemente seu desempenho frente a resistência mecânica e 

durabilidade. 

 Assim, desde 1990 o interesse mundial nos compósitos concreto-

polímero vem sendo significativamente aumentado. Dentro desse contexto, 

compósitos de concreto polímero são materiais que são feitos usando 

substituições de parte ou do total do cimento hidratado, do concreto 

convencional (OHAMA, 1997).  

 De acordo com FIGUEIREDO et al. (2004), os concretos especiais 

podem ser definidos como: 

 •  "Concretos com características particulares devido à evolução 

tecnológica "; 

 • Concretos com características particulares para atender 

necessidade das obras: desenvolvimento de produtos para serem 

empregados em locais/condições em que o concreto convencional não 

pode ser aplicado ". 

  Desses novos materiais estão presentes os compostos com 

polímeros que compõem três tipos básicos de concretos e argamassas, 

segundo o manual do ACI INTERNATIONAL (1999): 

- concreto/argamassa impregnados de polímero;  

- concreto/argamassa modificados com polímero; e 

- concreto/argamassa poliméricos 



 O Concreto Impregnado com Polímero (CIP) é um concreto de 

cimento Portland hidratado no qual impregna-se um monômero, para 

posterior polimerização. Foi o primeiro compósito concreto-polímero a 

receber intensa divulgação publicitária. Apesar das excelentes 

propriedades, como resistência mecânica e durabilidade proporcionada ao 

concreto, têm poucas aplicações comerciais.  

 

 

Polímero 

 

 

 Os polímeros são macromoléculas que possuem unidades 

químicas unidas por ligações covalentes, que se repetem ao longo da 

cadeia através de reações de polimerização. Neste tipo de reação 

moléculas menores combinam-se qupimicamente para formar moléculas 

longa, mais ou menos ramificadas, com a mesma composição centesimal. 

Eles podem ser naturais, como a seda, a celulose, as fibras de algodão, 

etc., ou sintéticos, como o polipropileno (PP), o poli(tereftalato de etileno) 

(PET), o polietileno (PE), o poli(cloreto de vinila) (PVC), etc. (Mano, 1999. ; 

Elias, 1997; Wan, 2002). Os polímeros podem ser classificados quanto sua 

fusibilidade como termoplásticos (plásticos), termofixos, borrachas e fibras 

(Agnelli, 1996). 

 O termoplástico vem do grego, plastikus, que significa material 

adequado à moldagem. Os plásticos são materiais que, embora sólidos à 

temperatura ambiente, quando aquecidos acima da temperatura de 

“amolecimento” tornam-se fluidos e passíveis de serem moldados por ação 

isolada ou conjunta de calor e pressão (Mano, 1999). 



 Os termoplásticos são moldáveis a quente e possuem baixa 

densidade, boa aparência, são isolantes térmico e elétrico, são resistentes 

ao impacto e possuem baixo custo, portanto, apresentam uma larga faixa 

de aplicações.  

 A utilização de materiais poliméricos na construção civil é bastante 

difundida atualmente, sendo um caminho viável de reaproveitar materiais 

reciclados. Este segmento utiliza o concreto como material estrutural de 

maior aplicação devido a sua grande resistência a água e sua fácil 

moldagem em formas complexas (Metha, 1994). Assim, a associação de 

vários materiais ao concreto tem se mostrado um caminho eficaz na 

melhora das propriedades mecânicas tais como resistência à compressão 

e a tração, durabilidade e propriedades químicas (Ohama, 1997 ; Fowler, 

1999). Neste sentido, a utilização de aditivos em materiais de construção é 

antiga.  

 Substâncias normalmente constituídas por polímeros (como por 

exemplo, os derivados sulfonados naftaleno-formaldeído) eram 

empregadas comercialmente, contudo sua utilização era pequena pois, 

como a resistência mecânica à compressão solicitada para concretos e 

argamassas era muito baixa, podia-se variar a relação água/cimento (a/c) 

para atingir a trabalhabilidade desejada (Neville, 1997). Com o aumento da 

exigência mecânica (resistências à tração e a compressão) das estruturas 

produzidas atualmente, esse cenário vem sendo modificado ao longo dos 

anos. 

 

 

 

 

 



Concreto com polímero 

 

Tipo de concreto com polímero 

 

 

 Três são os tipos básicos de composições de concreto contendo 

polímeros: concreto impregnado de polímero (CIP); concreto modificado 

com polímero (CMP); e concretopolimérico (CP).   

 CP é um material compósito em que os agregados são unidos 

junto à matriz com a ajuda de um aglutinante de polímero. Estes 

compósitos não contêm fase de cimento hidratado, embora o cimento 

possa ser usado como agregado ou “filler”. O CP tem sido feito com 

variedades de resinas e monômeros incluindo poliéster, epóxi, metil-

metacrilato e estireno. oferecem a vantagem de aderir muito bem em 

superfícies úmidas. 

  As propriedades do CP são influenciadas pela quantidade e 

qualidade da resina usada. Mas, em geral, apresentam cura rápida, boas 

resistências à compressão e flexão, boa adesão, boa durabilidade em 

gelo/degelo, baixa permeabilidade à água e a agentes agressivos e 

resistência a ataques químicos.  

 Com a grande variedade das propriedades do CP em relação ao 

tempo de aplicação e condições ambientais, a escolha para o uso desse 

material de ser feita de maneira cuidadosa. Abaixo, outras propriedades 

dos CPs a serem observadas quanto à 

finalidade:  

• coeficiente de expansão térmica. O coeficiente do CP deve ser 

parecido com o do concreto a ser reparado. Esta compatibilidade térmica é 

mais importante em grandes áreas de aplicação, pois se a diferença entre 



os coeficientes for elevada, existe a possibilidade de um ou outro retrair ou 

expandir mais, ocorrendo fadiga e posterior descolamento entre os 

materiais;   

• retração. Quanto menor retração o material de reparo apresentar, melhor 

será seu 

desempenho, eliminando a possibilidade de ocorrência de microfissuras.  

• permeabilidade. Concreto de boa qualidade apresenta impermeabilidade 

alta, mas 

quando sua superfície estiver seca, a umidade interna tenderá a subir para 

a mesma, 

por ação da capilaridade. Este fato pode interferir na interface entre 

concreto x CP. 

 Royer e Colaboradores (2005) investigaram o uso do Poliestireno 

sulfonado (PSSNa), produzido a partir de copos plásticos descartáveis de 

Poliestireno (PS), como aditivo em argamassas e concretos de cimento 

Portland CPV32. A avaliação do PSSNa como aditivo foi baseada em 

ensaios de fluidez e resistência mecânica à compressão de corpos de 

prova. A aplicação do PSSNa em concreto apresentou um aumento na 

fluidez com o aumento das porcentagens de PSSNa. O  abatimento do 

concreto sem PSSNa foi de 50 mm, atingindo cerca de 200 mm com o uso 

do polieletrólito. Devido à elevada plasticização observada é possível 

empregar o PSSNa como aditivo redutor de água. Os resultados 

apresentados neste estudo mostraram que soluções de PSSNa podem 

atuar eficientemente como aditivo superplastificante ou redutor de água em 

argamassas e concretos. 

 Amianti e Botaro (2008)  verificaram a importância da modificação 

superficial de concretos com materiais recicláveis e que, normalmente, são 

descartados no meio ambiente. Foram realizados ensaios de absorção de 



água, verificação de profundidade de tratamento pela análise de 

ultravioleta e microscopia eletrônica de varredura. Os autores 

observaram neste trabalho que o concreto impregnado com EPS reciclado, 

denominado CIP-EPS-r, apresentou resultados promissores mostrando 

uma redução significativa da permeabilidade à água, redução da 

porosidade e pode acarretar uma diminuição da proliferação de fungos na 

superfície do concreto tratado. 

 

 

Materiais Poliméricos 

 

 

Segundo o manual do ACI INTERNATIONAL (1999) existem três 

tipos básicos de composições de concretos e argamassas contendo 

polímeros: 

- concreto/argamassa impregnados de polímero; 

- concreto/argamassa modificados com polímero; e 

- concreto/argamassa poliméricos. 

 

 

Concreto/argamassa impregnados de polímero  

 

 

 Concreto impregnado de polímero é um concreto de cimento 

Portland hidratado no qual se impregna um monômero, para posterior 

polimerização. O monômero mais utilizado é o metilmetacrilato. 



 Em geral são feitas aplicações de 1,5 a 2,5%, em peso e 

espessuras de 6 a 38 mm. O uso deste material faz com que se consiga 

uma boa durabilidade para as estruturas. 

  A grande vantagem para seu uso é que possui compatibilidade 

com quase todos os tipos de concreto. Possui boa resistência à abrasão e 

à penetração, é resistente à ação da água, ácidos e sais. O concreto 

impregnado de polímero pode ser aplicado em estruturas já existentes 

para que haja um aumento da durabilidade, redução nos custos com 

manutenção e na restauração de concreto deteriorado. 

 Se o concreto já tiver sido exposto a agentes agressivos, a 

aplicação não sanará os problemas que já possam ter iniciado. Fissuras 

não são vedadas e servirão de caminho para os agentes agressivos. 

 

 

Concreto/argamassa modificados com polímero  

 

 

 O concreto e a argamassa modificados com polímero são 

conhecidos como uma combinação de cimento, agregados e polímeros 

orgânicos que são dispersos em água. Esta dispersão é chamada de látex 

e o polímero orgânico é uma substância composta por inúmeras moléculas 

simples combinadas em grandes moléculas. As moléculas simples são os 

monômeros e a reação para combiná-las é a polimerização.  

 O concreto modificado com polímero é adicionado ao concreto 

para melhorar propriedades como aderência do reparo ao concreto do 

substrato, aumentar a flexibilidade e a resistência a impactos, melhorar a 

resistência à percolação de água e de sais dissolvidos na água.  



 Dos diversos tipos de polímeros, o mais adequado ao uso para 

concreto modificado com polímero é por polimerização de emulsão. Para 

restauração do concreto, os de melhores desempenho são estireno-

butadieno e látex acrílico. 

 

 

Concreto/argamassa poliméricos  

 

 

 É um material compósito em que os agregados são unidos junto à 

matriz com a ajuda de um aglutinante de polímero. Estes compósitos não 

contêm fase de cimento hidratado, embora o cimento possa ser usado 

como agregado ou filler.  

 O concreto polimérico tem sido feito com uma variedade de 

resinas e monômeros incluindo poliéster, epóxi, metil-metacrilato e 

estireno. Resinas de poliéster têm custo moderado e grande variedades de 

formulações. As resinas epóxi são mais caras, mas algumas formulações 

oferecem a vantagem de aderirem muito bem a superfícies úmidas.  

 As propriedades do concreto polimérico são influenciadas pela 

quantidade e qualidade da resina usada. Mas, em geral, apresentam cura 

rápida, boas resistências à compressão e flexão, boa aderência, boa 

durabilidade em gelo/degelo, baixa permeabilidade à água e a agentes 

agressivos e resistência a ataques químicos. 

 Quando se usa epóxi e poliéster, solventes orgânicos podem ser 

necessários para a limpeza de equipamentos. Ressalta-se que cada 

sistema é explosivo e deve ser tomado cuidado com faíscas. São materiais 

de cura rápida e que requerem um tempo de lançamento rápido. Além de 

apresentarem tempos de trabalhabilidade distintos, dependem ainda da 



temperatura e umidade locais, podendo a eficácia do polímero, ficar 

afetada por estas variáveis.  

 O módulo de elasticidade do concreto polimérico pode atingir 

valores inferiores ao do concreto convencional se trabalhado em altas 

temperaturas. Somente alguns concretos poliméricos são eficientes em 

ambientes úmidos. 

 Em geral, os agregados devem estar secos para que se obtenha 

resistências mecânicas mais elevadas. O concreto convencional 

geralmente não apresenta boa aderência ao concreto polimérico e este 

fato pode ser minorado, aplicando-se adesivo de base epóxi.  

 

 

Conclusão 

 

 

Os concretos poliméricos representam uma nova tecnologia. 

Estudos tem sido direcionados para a inserção deste produto no mercado, 

já que esses materiais apresentarem menor tempo de cura e melhor 

resistência/peso. Com essas características e os avanços nos estudos na 

área, o concreto polimérico tende se tornar um material alternativo para a 

construção civil com boa aceitação no mercado. 
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