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Introdução: Na indústria da construção civil, muitas inovações técnicas vêm surgindo
beneficiando o desenvolvimento de construções multifuncionais e de alto desempenho.
Segundo Metha e Monteiro (1994) o concreto de cimento Portland continua sendo o
mais importante dos materiais de construção utilizados, devido às suas propriedades
mecânicas, aliadas a facilidade de obtenção e ainda ao baixo custo. Mas é sabido que
ele possui limitações como: desenvolvimento de tensões internas combinadas com
baixa resistência mecânica que o tornam propenso à fissuração, pequena resistência a
ataque químico, a abrasão e absorção de água e pequena aderência a substratos
Baseados nestas limitações é que pesquisadores propuseram o concreto com adição de
polímeros, que tende a tornar-se um importante tipo de material de construção por
apresentar melhores propriedades de resistência mecânica, baixa porosidade e absorção
de água, resistência química, elevada aderência a substratos, alta durabilidade que
diminui a incidência de intervenções, além de menor tempo de cura.

Em virtude de algumas características inerentes aos polímeros como resistência
química, baixo peso e boa aparência esses materiais vem sendo cada vez mais
empregados na construção civil, na forma de revestimentos, tubulações, adesivos,
isolantes, impermeabilização, aditivos ou como matriz para argamassas e concretos de
alto desempenho.

Isaia (2005) apresenta estudo de concreto de cimento polímero, onde parte do cimento
Portland é substituído por um aglomerante, uma resina poliéster que polimerizar 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, na engenharia, entre outros.Das resinas tradicionalmente
utilizadas em concretos polímeros, a Poliéster Isoftálica tem aplicação difundida
internacionalmente. Segundo Silaex (2008) esta resina é mais indicada em situações
onde o polímero vai estar continuamente exposto
 Objetivo: Este trabalho apresenta um estudo sobre a substituição de parte da pasta de
cimento por resina em concreto. Serão estabelecidos dois traços, um padrão de
concreto de baixa resistência e outro concreto-polímero com resina isoftálica. Estes
traços serão caracterizados quanto à resistência à compressão simples.

 Conclusão: Os concretos poliméricos representam uma tecnologia recente. Estudos
têm sido direcionados para a inserção deste produto no mercado. Este estímulo deve-se
ao concreto polimérico apresentar menor tempo de cura, melhor relação
resistência/peso e boa trabalhabilidade. Sendo assim, o concreto polimérico pode se
tornar um material alternativo para a construção civil.
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