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Introdução: O concreto é composto de areia, água, cimento Portland, que ao serem
misturados tem a ocorrência de uma reação química que confere muitas das
propriedades do mesmo. Com a evolução da sociedade tornou-se necessário também a
evolução do concreto. Inicialmente surgiu o concreto armado, onde aço é adicionado
ao concreto conferindo resistência à tração, pois o concreto resiste a esforços de
compressão. Nestas estruturas de concreto armado há a ocorrência de patologias do
tipo de trincas.  Sendo assim, este trabalho apresenta um estudo sobre a adição do
aditivo  xypexadmix C500 no concreto para diminuir a formação de trincas. Objetivo:
Esse estudo tem o objetivo de estudar um aditivo cristalizante que promove a
autocicatrização nas microfissuras quando em contato com a agua. Será verificado se
existem informações se o plastificante melhora outras propriedades do concreto, tais
como a resistência mecânica e a sua massa específica. Metodologia: Este trabalho
corresponde a um estudo de revisão bibliográfica sobre o concreto produzido com
aditivos cristalizantes em busca de resultados positivos para aumentar sua resistência à
compressão e reestruturar fissuras conservando assim suas propriedades mecânicas. As
informações foram pesquisadas em livro de autores consagrados da Engenharia Civil,
internet, artigos, dissertações, teses, periódicos de revistas técnicas e especificações
técnicas de fabricante.   Resultados: As pesquisas indicaram que o aditivo Xypex
Admix C-500, segundo sua ficha técnica, é um aditivo específico para a
impermeabilização e melhoria da qualidade do concreto . Este produto é embalado em
pó, composto de cimento Portland, sílica e outros produtos químicos ativados.
Seguindo prescrições técnicas pe um produto onde suas propriedades tem a função de
selamento de microfissura estáticas, menores do que 0,4mm, do concreto. Vale
destacar que o selamento de fissuras é uma prática buscada por pesquisadores no
Brasil, seguindo tendência mundial. . Segundo Emilio Takagi (2013) esse aditivo sela
a fissura do concreto mantendo as suas propriedades mecânicas. Conclusão: Nos
concretos, após o processo de endurecimento existe a formação de trincas originadas,
por exemplo, pela perda de água rápida. O aditivo cristalizante Xypex Admix C-500 
promove a autocicatrização no concreto, restringindo a formação de fissuras e selando
microfissuras de até 0,4 mm conservando assim as suas propriedades.
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