
Resumo 

Neste trabalho de investigação apresentam-se dois estudos, sendo um de revisão bibliográfica 

e outro experimental, no que diz respeito a betões poliméricos. O primeiro é uma revisão 

bibliográfica que abrange os aspectos tecnológicos da fabricação de betões poliméricos e as 

metodologias de verificação do comportamento à flexão, à fractura e à fluência sobretudo as 

baseadas em métodos experimentais, e o segundo é de investigação experimental e abrange a 

realização de ensaios de flexão estáticos, de fractura e de fluência em vigas de betão 

polimérico de epóxido sem reforço e com reforço em fibra, na situação de optimização da sua 

formulação, com vista à obtenção e discussão dos resultados experimentais. Nesta 

investigação experimental definem-se e construem-se modelos analíticos de previsão dos 

resultados e finalmente estabelece-se a comparação com resultados experimentais obtidos 

neste estudo e com os resultados experimentais e previstos já existentes na literatura 

relativamente a betões de cimento.  

Assim, o estudo bibliográfico incide sobre os seguintes aspectos: materiais, sua natureza e 

aspectos tecnológicos, tipos de betões poliméricos, fibras de reforço e suas propriedades, 

propriedades mecânicas, físicas, químicas, de durabilidade e outras dos betões poliméricos e 

ainda uma síntese das suas propriedades típicas, das suas aplicações estruturais e dos 

métodos de ensaio e normalização. Finalmente referem-se alguns aspectos relevantes da 

fluência em betão polimérico e em betão de cimento incluindo os métodos de extrapolação dos 

resultados da deformação por fluência a longo prazo e descrevem-se as metodologias de 

cálculo das propriedades de fractura, designadamente o método do CMOD ( Crack mouth open 

displacement – deslocamento da abertura da boca da fenda ), o método da profundidade inicial 

do entalhe, o método a dois parâmetros, o método da compliance e ainda outros métodos. 

No estudo experimental destacam-se os seguintes trabalhos:  

- Caracterização estática à flexão de betões poliméricos reforçados e não reforçados com fibra, 

quer à temperatura ambiente, quer depois de serem submetidos à acção de ciclos de variação 

de temperatura e humidade, que são escolhidos tendo em vista as características climáticas e 

as variações de temperatura ocorridas em determinadas regiões e/ou zonas climatológicas 

onde o material poderá operar;  

- Análise paramétrica do comportamento à fractura de vigas em betão polimérico com diversas 

geometrias de entalhe reforçadas e não reforçadas com fibra e sob diferentes condições 

ambientais e modelação e previsão do seu comportamento;  

- Análise paramétrica do comportamento à fluência de vigas em betão polimérico reforçadas e 

não reforçadas com fibra para diferentes níveis de tensão, sob diferentes condições 

ambientais, modelação e previsão do seu comportamento e comparação dos resultados 

experimentais com os obtidos por outros autores em betão polimérico e em betão de cimento. 

Extrapolar e comparar os resultados a médio e a longo prazo.  



Abstract 

In this research work we considered two parts, one dedicated to bibliographic review and one to 

experimental work. The work considers polymer concrete, with and without fibers, under various 

ambient conditions. The bibliographic review considers fabrication techniques, and 

methodologies for bending behaviour. We also consider fracture and creep of polymer concrete 

in un-reinforced and reinforced polymer concrete beams. In this research we defined analytical 

models for prediction of experimental results. We also compare polymer concrete results with 

those of cement concrete.  

The bibliographic review considers review on materials, technological aspects, reinforcing 

fibers, physical, chemical and mechanical properties and durability of polymer concrete.  

We refer main aspects of fracture and creep of polymer concrete including extrapolation 

aspects for long term properties of polymer concrete under creep loading.  

The CMOD - Crack mouth open displacement methodology is also included in this research 

work, as well as other methods such as the two parameter model.  

The experimental study incorporates static testing of un-reinforced and reinforced polymer 

concrete under various ambient conditions, such as variations of temperature and moisture. We 

also analyse the fracture behaviour of polymer concrete beams under same ambient conditions 

as before and establish models for its behaviour. The same applies for creep.  


