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RESUMO  
 
            Este artigo apresenta resultados sobre a resistência à compressão e sobre a 
durabilidade de betões modificados com três tipos de polímeros. A durabilidade é aferida em 
termos do comportamento à água, através de ensaios de absorção por imersão, de absorção de 
água por capilaridade e de profundidade de penetração de água sob pressão.  
            Os resultados indicam que a adição de polímeros se traduz numa ligeira perda de 
resistência à compressão dos betões, para determinados polímeros e num ganho de resistência 
para os polímeros cuja acção plastificante permite uma redução da quantidade de água 
utilizada.  
            Em termos de durabilidade, os betões com polímeros apresentam sempre um melhor 
desempenho que o betão de referencia, cujo valor é no entanto dependente do tipo e da 
quantidade de polímero utilizado. 
 
 
1.INTRODUÇÃO 
 
           Os betões modificados com polímeros, designados na literatura inglesa por “polymer 
modified concrete” - PMC, são compostos por agregados e por uma matriz ligante onde 
coexistem fases geradas pela hidratação do cimento portland em conjunto com fases 
poliméricas e compreendem a utilização de aditivos que são adicionados ao betão durante a 
fase da amassadura, normalmente em forma de uma suspensão coloidal de látex, em pó, ou 
como polímeros solúveis em água ou líquidos, sendo que a literatura refere como mais 
usualmente utilizados os polímeros de estireno-butadieno (SBR), de ester-poliacrilico (PAE), 
polietileno de acetato vinilico (EVA).  
            Estes betões distinguem-se do grupo constituído pelos “polymer impregnated 
concrete” - PIC, relativo aos betões impregnados por um monómero de baixa viscosidade, por 
forma a colmatar a sua estrutura porosa e também por maioria de razão dos betões compostos 
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por agregados e por uma matriz polimérica sem cimento portland, designados por “polymer 
concrete” - PC (Fowler, 1999).  
            Durante o endurecimento dos betões modificados com polímeros tem lugar a 
hidratação do cimento portland e nalguns casos também ocorre a formação de um filme 
polimérico. A natureza e a extensão destes fenómenos estão no entanto dependentes da razão 
polímeros sólidos/cimento (P/C). Quando a razão P/C é baixa, a hidratação do cimento é 
preponderante e os produtos de hidratação, crescem através da matriz polimérica. Já por outro 
lado se a razão P/C é elevada, a matriz polimérica não é interrompida pelos produtos de 
hidratação do cimento, resultando num material menos frágil e menos susceptível à 
ocorrência de fendilhação.  
            Gemert et al. (2005) descrevem o mecanismo de hidratação de ligantes com cimento 
portland e polímeros em 4 etapas, de acordo com um modelo designado de Beeldens-Ohama-
Van Gemert: 
            1ª- Após a mistura da água e dos sólidos, começam por formar-se agulhas de etringite 
(Fig. 1-a); 
            2ª – As partículas poliméricas interagem com os agregados e com o cimento e se 
houver lugar a cura seca, inicia-se a formação de filme polimérico em zonas pontuais (Fig. 1-
b). 
            3ª – A hidratação prossegue e pode haver aglutinação de partículas poliméricas (Fig. 
1-c). 
            4ª – A hidratação continua a ocorrer, acompanhada de formação de filme (Fig. 1-d). 
 

 
 

Figura 1 – Etapas da hidratação de pastas de cimento com polímeros (Gemert et al., 2005) 
Os mesmos autores analisaram a influência do tipo de cura dos betões modificados com 
polímeros, observando que durante a cura húmida não há formação de filme polimérico, a 
qual só ocorre no momento em que se inicia um período de cura a seco, pelo que recomendam 

a) 
b) 

c) d) 
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que estes betões sejam sujeitos a cura húmida durante 28 dias, seguido de um período de cura 
a baixa humidade para formação do filme polimérico (Gemert et al., 2005).  
            A presença de filme polimérico no interior dos poros contribui para explicar o menor 
nível de porosidade dos betões modificados com polímeros (Sakher et al., 1997). Também 
Rossignolo (2005) confirma níveis de porosidade bastante inferiores aos obtidos em betões 
correntes.  
            O objectivo do presente artigo é nessa sequência o de apresentar resultados em termos 
da resistência mecânica e da durabilidade expressa em termos do comportamento à água, de 
betões modificados com vários tipos e percentagens de polímeros.  
 
 
2. TRABALHO EXPERIMENTAL 
 
2.1 Materiais 
 
Para a execução dos betões foi utilizado um cimento da classe 32,5 e três tipos de agregados 
cujas características físicas e geométricas são apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Características dos agregados 
 
 

Areia fina 
(0-1mm)  

Areia grossa  
(2-3 mm)  

Brita 
(5-15 mm) 

Massa volúmica (Kg/m3) 2542 2538 2634 
Absorção de água por imersão (%) 1,2 0,9 1,4 

Módulo de finura  1,644 3,478 4,873 
 
Foram também utilizados três tipos de aditivos poliméricos. Dois à base de estireno-butadieno 
em percentagens de 10% de P/C, sendo um de látex (PA) e outro uma emulsão (PB) e um 
terceiro à base de melaminas (ML) em percentagens de 0,2 e 0,4% de P/C. 
 
2.2 Composição e cura dos betões 
 
A composição dos betões foi feita de acordo com o método das curvas de referência de Faury 
e apresenta-se na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Composição dos betões por m3 
 Refª PA_10% PB_10% ML_0,2% ML_0,4%

Cimento 32,5 (Kg) 337,7 337,7 337,7 337,7 337,7 
Areia fina (Kg) 456,3 456,3 456,3 456,3 456,3 

Areia grossa (Kg) 456,3 456,3 456,3 456,3 456,3 
Brita 5/15 (Kg) 912,6 912,6 912,6 912,6 912,6 
Plastificante (L) 2,251 -- -- -- -- 

Aditivo polimérico (L) 0,00 88,87 93,81 2,67 6,67 
Água (L) 192,1 137,0 132,1 180,0 163,3 

A/C 0,576 0,569 0,569 0,539 0,499 
P/C -- 0,100 0,100 0,002 0,004 

Polímero- sólidos (Kg) -- 33,77 33,77 0,56 1,40 
Polímero-liquidos (L) -- 55,10 60,04 2,11 5,27 
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2.3 Condições experimentais 
 
            O ensaio da resistência á compressão foi realizado em provetes com 
100×100×100mm3 de acordo com a norma ISO 4012. Os provetes foram curados em água a 
uma temperatura de18 ± 1 ºC até à data do ensaio. Os resultados da resistência à compressão 
correspondem à média de 3 provetes. 
            A absorção de água por imersão foi determinada de acordo com a Especificação do 
LNEC E 394-1993, sendo que a absorção de água corresponde à diferença entre a massa dos 
provetes após imersão e a massa seca dos mesmos provetes. O resultado da absorção de água 
por imersão resulta da média da absorção obtida em 3 provetes.  
         Os resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade, são expressos em termos 
de quantidade de água absorvida por unidade de superfície em contacto com a água em função 
da raiz quadrada do tempo. A massa da água absorvida capilarmente pelos provetes foi 
determinada para 3,6,24 e 72 horas. O coeficiente de absorção de água por capilaridade foi 
calculado a partir da inclinação da recta calculada a partir de uma regressão linear. 
            A permeabilidade à água foi calculada de acordo com a norma ISO 7031. Aos 
provetes de betão é aplicada água a uma pressão de 5 bar (5×105Pa) durante 72 horas. Após 
esse tempo o provete é quebrado para medir a profundidade de penetração da água. Os 
provetes de betão são curados em água durante 28 dias antes do ensaio e são ensaiados em 
estado saturado. 
 
 
3.ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
3.1 Resistência à compressão 
 
            Os resultados da resistência á compressão são apresentados na Fig.2. Os resultados da 
resistência á compressão permitem consoante o tipo de polímero constatar 3 situações 
distintas.  
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Figura 2 – Resistência à compressão 
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            Uma situação de ligeira perda de resistência (14%), relativamente ao betão de 
referência, para o betão com látex de estireno-butadieno e P/C=10%. Um comportamento 
muito similar entre o betão de referência e o betão emulsão de estireno-butadieno e um 
acréscimo de resistência para os betões com melamina.  
            A perda de resistência em betões modificados com polímeros é um fenómeno 
expectável sendo confirmada por outros autores (Neelamegan et al., 2007). Segundo 
Chmielewska (2007) a perda de resistência é influenciada pelo tipo e pela percentagem de 
polímero, tendo observado perdas de 16% para um rácio P/C=5% de polímeros de estireno-
butadieno, mas de somente 2,7% para rácios de P/C=20%. 
            Já o acréscimo de resistência que se verifica para os betões com melaminas, parte da 
explicação pode ficar a dever-se ao efeito plastificante do polímero utilizado que implicou 
uma menor razão A/C, embora também se tenha que admitir que o polímero pode igualmente 
contribuir para essa subida de resistência. Pois muito embora a água utilizada seja13,4% 
menor no betão ML_0,4% comparativamente à referência, a resistência aos 28 dias é 35% 
superior.  
 
3.2 Absorção de água por imersão 
 
            Na Fig.3 são apresentados os resultados da absorção de água por imersão. Todos os 
betões apresentam menos absorção de água que o betão sem polímeros. O betão com emulsão 
de estireno-butadieno tem quase o mesmo valor de absorção que o betão de referência, pelo 
que pode concluir-se que este tipo de polímero, não é pelo menos para esta percentagem 
indicado para a obtenção de betões de baixa absorção. 
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Figura 3 – Absorção de água por imersão 
 
            Os betões em que o polímero utilizado é látex de estireno de butadieno, apresentam 
9% de redução da absorção. Contudo são os betões modificados com melaminas que 
apresentam elevados valores de redução da absorção de água, respectivamente 17% e 19% 
comparativamente ao betão de referência. Isto muito embora se tenha que ter em conta o 
menor nível de porosidade por via de uma menor razão A/C.  
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3.3 Absorção de água por capilaridade 
 
            Na Figura 4 apresentam-se os resultados da absorção de água por capilaridade. Como 
a penetração de água para o interior de um material por acção da capilaridade, dependente do 
desenvolvimento de forças no interior dos poros do material em contacto com essa água, que 
resultam das diferenças de pressão entre a superfície livre de água e a superfície do mesmo 
liquido nos poros capilares, o coeficiente de capilaridade permite inferir do tamanho dos 
poros e da conectividade da estrutura capilar. 
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Figura 4 – Absorção de água por capilaridade 
 

            Todos os betões apresentam um coeficiente de absorção capilar menor que o do betão 
de referência, sendo que os resultados evidenciam comportamentos bastantes distintos 
consoante o polímero utilizado seja à base de melaminas ou de estireno-butadieno.  
            A utilização de polímeros de estireno-butadieno permite uma redução do coeficiente 
de capilaridade de aproximadamente 50% relativamente ao betão de referência e proporciona 
resultados idênticos quer para a variante com látex ou com emulsão. Estes resultados 
permitem concluir que a utilização de polímero de estireno-butadieno consegue obstruir a 
rede de poros capilares da pasta de cimento hidratado.  
            Já os betões com melaminas permitem ganhos máximos de redução de 
aproximadamente 17%. Os resultados permitem ainda constatar que a duplicação da 
percentagem de melamina se traduz num aumento do coeficiente capilar. 
            Pode por isso concluir-se que os polímeros de estireno-butadieno são particularmente 
eficazes na redução do ingresso de água através da estrutura capilar do betão. 
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3.4 Permeabilidade à água  
 
            Na Fig. 5 apresentam-se os resultados da permeabilidade à água. Os resultados da 
permeabilidade à água comprovam a eficácia da utilização de aditivos poliméricos na 
durabilidade do betão. 
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Figura 5 – Permeabilidade à água 
 

            Todos os betões apresentam melhor desempenho que o betão de referência, sendo que 
o betão com látex de estireno de butadieno (PB) consegue uma redução de aproximadamente 
78%. Contrariamente aquilo que sucede em termos da estrutura capilar, a utilização de 
polímero de estireno-butadieno na forma de emulsão é menos eficaz que a versão de látex, 
conseguindo uma redução de aproximadamente 49%. Contudo como a versão comercial do 
polímero em emulsão, custa metade da versão em látex, a diferença de preço parece poder 
compensar a diferença de desempenho.  
            Tendo em conta que, quer o polímero látex quer a emulsão de estireno-butadieno 
apresentam a mesma capacidade de obstruir a estrutura capilar, não é evidente a razão porque 
a versão em látex confere uma capacidade de impermeabilização substancialmente maior. 
Uma explicação possível poderá ter que ver com a diferença de reacções químicas entre o 
polímero e os iões de cálcio (Ollitrault-Fichet, 1998) e uma tal diferença poderá estar na 
origem de zonas de interface pasta-agregado com diferentes teores de portlandite (Yang et al. 
2009) e logo com diferentes espessuras (Rossignolo, 2009), premissas que terão que ser 
confirmadas em futuras investigações. 
            Os betões com melaminas não são tão impermeáveis como os betões com polímeros 
de estireno-butadieno, pois atingem menores reduções da profundidade de penetração. O 
betão com P/C=0,2% é relativamente eficaz com uma redução de 24%, já a duplicação da 
percentagem de melamina para P/C=0,4% leva a uma redução de 63% na permeabilidade à 
água medida em termos de profundidade de penetração. 
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4. CONCLUSÕES 
 
            Apesar de alguma perda de resistência à compressão, os betões com polímeros 
apresentam no entanto um comportamento à água bastante notável que permite inferir uma 
durabilidade superior aos betões correntes.  
            A durabilidade aferida pelo comportamento à água dos betões com polímeros é 
influenciada pelo tipo e pelas percentagens de polímero utilizados. Para os polímeros 
utilizados no presente trabalho, os melhores resultados de absorção por capilaridade e de 
permeabilidade foram obtidos com um látex de estireno-butadieno numa razão P/C=10%. A 
utilização de emulsões em alternativa ao látex, revela resultados promissores em termos da 
razão desempenho/custo. 
            Exceptuando o caso particular da utilização de melaminas com P/C=0,4%, que 
comprovadamente conferem elevada capacidade de impermeabilização, os resultados obtidos 
nos betões com melaminas não são de molde a permitir extrair conclusões muito peremptórias 
sobre a utilização deste tipo de polímeros.  
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