
CONCRETO POLIMÉRICO MANUFATURADO COM
RESINA POLIÉSTER ISOFTÁLICA

Igor GOMES  (UnilesteMG); Adriano ALMEIDA (UnilesteMG); Amós SOUZA (UnilesteMG); Tiago

Oliveira DO CARMO (UnilesteMG); Fabrício DIAS  (UnilesteMG)

Introdução: O concreto de cimento Portland é um material de baixo custo e de boas
propriedades, porém possui algumas limitações que podem causar falhas. Visando
minimizar estas limitações, a realização de estudos que buscam o desenvolvimento de
novos materiais torna-se cada vez mais importante. Na construção civil há uma busca
por materiais que atendam as diversas exigências de desempenho, o concreto
polimérico que consiste em uma adição de resina polimérica ao concreto comum, foi
desenvolvido como uma tentativa de melhorias de propriedades. Segundo Gorninsk e
Kazmierczack (2008), os polímeros ampliam a cada dia seu campo de aplicação na
área da construção civil, sendo usados como adesivos, revestimentos, isolantes, como
aditivos ou matriz nos concretos. Isaia (2005) apresenta estudo de concreto de cimento
polímero, onde parte do cimento Portland é substituído por um aglomerante, uma
resina poliéster que polimeralize com auxílio de aditivos, iniciador e promotor. 
Segundo o autor os compostos de concreto polímero mantêm as características
inerentes ao aglomerante, gerando materiais de elevada resistência, proporcionando a
este material um vasto campo de aplicações como nas indústrias químicas e de
alimentos, na engenharia civil e de minas, em revestimentos de pisos e de
pavimentação de pontes, construções subterrâneas, reparos, entre outros. Neste tipo de
concreto polimérico não são tradicionalmente adicionados água ao cimento.
Saylan(1991) citado por Sezan Orak(1999) realizou ensaios de compressão com
amostras com frações de 12,5, 17,5, 22,5 e 25,0% para determinar a relação entre
porcentagem de resina e resistência, assim ele investigou a mudança na resistência a
compressão em função da quantidade de resina, Saylan notou que há um aumento na
resistência compressão, e que este aumento não torna-se significativo em frações
acima de 20% de resina. Objetivo: No presente trabalho parte da pasta de cimento de
um concreto de baixa resistência (&#8804; 10 Mpa), será substituído por uma Resina
Isoftálica com Neo Pentil Glicol, os traços contendo 0%, 10%,15%, 20%, 25% e 30%
de resina e depois caracterizados quanto a resistência à compressão axial simples. 
Conclusão: O aumento da resistência à compressão depende da fração de resina, porém
este aumento se torna baixo a partir de 20% de resina. Portanto a adição de resina no
concreto surge como uma alternativa de minimizar determinadas limitações do
concreto comum, como: baixa resistência mecânica e pequena aderência a substratos.
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