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1. RESUMO 

O concreto foi objeto de muito estudo e evolução, chegando ao objeto de estudo desse trabalho o 

UHPC (Ultra High Performance Concrete). Sendo considerado de ultra alta performance por ter 

propriedades muito acima das propriedades do concreto convencional, o UHPC está sendo utilizado 

em tabuleiro de pontes e passarelas, em peças de edifícios, principalmente pilares, painéis de 

fachada, recuperação estrutural, usinas nucleares, dentre outros. 

O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica que contém um breve histórico evolutivo do concreto 

até chegar ao UHPC, no aprofundamento do assunto do concreto de ultra alto desempenho 

(características, execução e aplicações) e por fim um estudo de caso, que tem por previsão o estudo 

comparativo de uma peça estrutural em concreto armado (ou protendido) e outra em UHPC. 

Ainda não foram obtidos resultados e conclusões, pois o trabalho ainda está em desenvolvimento. Os 

resultados serão comparados e determinaremos os prós e contras de se utilizar o UHPC em relação 

ao concreto armado (ou protendido) na estrutura. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O concreto armado foi utilizado pela primeira vez, em meados do século XIX, na França, sendo na 

construção de um pequeno barco. Desde então foi objeto de muito estudo e serviu de alternativa para 

materiais de construção da época, como: madeira, pedra, tijolo, dentre outros.  

A partir desta tecnologia, foram desenvolvidos outros métodos de utilização do concreto como o 

protendido, o de alta resistência e de o ultra alta resistência (UHPC), sendo este último, o objeto 

central de estudo deste trabalho de conclusão de curso. 

O UHPC tem inúmeras aplicações e vantagens em relação a seus antecessores, seja em relação a 

resistência, praticidade, economia de componentes, entre outros aspectos. 

3. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Apresentar o concreto como material de construção, mostrar sua evolução além das características e 

aplicações do UHPC. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar estudo de caso da aplicação estrutural do UHPC, comparando com uma estrutura de 

concreto protendido ou armado. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho foi organizado e subdividido em partes, sendo elas: revisão bibliográfica contando a 

origem e a evolução do concreto, com a introdução do concreto armado e protendido; as 

características do concreto na atualidade, sua evolução tecnológica e suas tendências; 

características, execução e aplicação do UHPC e por fim o estudo de caso, que será um comparativo 

entre uma mesma estrutura, uma feita de UHPC e a outra de concreto protendido ou armado (ainda 

em estudo). 



5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Isaia (2011), a cal já era conhecida, entre os séculos IX e VII a.C., como material para 

revestimento de paredes e pisos e, misturada com pedra, servia para construir pisos de concreto. 

Foram encontrados pisos de material semelhante ao concreto atual, em escavações realizadas ao 

sudeste da Galiléia, na cidade de Jericó, indicando que o concreto com pozolana e cal seja invenção 

romana ou grega (MALINOWSKI e GARFINKEL, 1991 apud ISAIA, 2011). 

Mas foi em 1824 quando Joseph Aspdin produziu um cimento obtido pelo aquecimento de uma 

mistura de argila moída e calcário em um forno até a extinção do CO2, que ocorre em temperatura 

inferior à da clinquerização. Esse cimento hidráulico foi denominado de cimento Portland, por sua 

semelhança em cor e qualidade do cimento endurecido com a pedra de Portland (um calcário 

extraído em Dorset, Inglaterra). 

O concreto convencional é composto por água, cimento e agregados miúdo e graúdo, não sendo 

utilizado estruturalmente, pois não possui capacidade resistente à tração, rompendo com seu peso 

próprio. Devido à baixa resistência à tração do concreto simples, foi necessário associar o concreto a 

algum outro material que tivesse tal capacidade, como o aço, que além dessa capacidade é aderido 

muito bem ao concreto. Essa associação de concreto e aço possibilitou a criação do concreto 

armado. 

Diferente do concreto armado, onde a armadura desempenha um papel passivo ao ser solicitada 

pelos esforços de tração/compressão, no concreto protendido a armadura trabalha de forma ativa 

quando já se apresenta previamente sujeita aos esforços internos de tração. A protensão é 

responsável por diminuir ou anular os esforços de tração na peça de concreto, além de otimizar a 

capacidade de resistência ao cisalhamento e torção. 

A tendência atual na tecnologia para o concreto permitiu melhorar algumas propriedades, como 

aumento da resistência, como o concreto de alto desempenho, trabalhabilidade, menor peso 

específico, entre outros, com a adição de outros materiais, como aditivos químicos e fibras, 

modificando suas propriedades para uma função específica. 

O Concreto de Ultra Alto Desempenho é um grupo de concretos que está um patamar acima do CAD, 

em termos de resistência e durabilidade, cujo objetivo é o desenvolver um concreto tão resiste e 

durável quanto as rochas e ser uma alternativa interessante ao aço, porém de fácil moldagem e fácil 

obtenção de dimensões e formas variadas. A ideia central e principal que diferencia este novo tipo de 

concreto dos demais é a ausência de agregados graúdos, eliminando seus inconvenientes, como 

índice de vazios entre os agregados e as zonas de transição entre pasta e agregados que, no 

concreto comum é o elo mais fraco em termos microscópicos.  

Segundo Isaia (2011), quando consideradas suas propriedades, as estruturas com CPR podem 

chegar a alturas, resistências e vãos similares às estruturas de aço, porem com custo inferior e 

durabilidade e esbeltez maiores. As seções de quatro diferentes materiais, para a mesma capacidade 

portante, para fins de comparação, são mostradas na figura 1. 

 

           

  



     FIGURA 1 – Seções para diferentes materiais com a mesma capacidade portante 

 

  (FONTE: WALRAVEN, 2000 apud ISAIA, 2011) 

A produção de CPR em caminhões betoneira, ou até mesmo em betoneiras comuns, torna-se difícil, 

já que a forma de mistura é por gravidade, com o agregado graúdo desempenhando papel 

fundamental no processo. Por precisar de condições muito especificas de temperatura e pressão, a 

produção do CPR em canteiros de obras convencionais fica difícil de ser realizada. Assim sendo, a 

produção se limita a indústrias de pré-fabricados, onde o controle dessas variáveis é mais rígido e 

eficaz. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Não há resultados preliminares, pois ainda não foi feita a comparação entre as estruturas de concreto 

de ultra alto desempenho e de concreto protendido ou armado. Mas serão comparados alguns 

parâmetros como as dimensões da estrutura e custo da obra.  
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