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este livro buscamos apresentar de uma forma 
direta e didática as principais características e 
definições do UHPC, bem como um método de 
dosagem do Concreto de Ultra Alto Desempe-
nho, o UHPC, desenvolvido pelos autores.

O uso do UHPC em obras de engenharia 
ainda tem um longo caminho a ser percorrido. A 
falta de conhecimento técnico sobre a tecnolo-
gia no Brasil, por muitos profissionais de enge-
nharia, faz com que o material não seja ampla-
mente aplicado nas obras. O desconhecimento 
sobre o UHPC faz com que projetistas não in-
diquem ou o especifiquem como elemento es-
trutural ou elementos de fachada e fechamentos 
em geral. Tentando sanar esta lacuna, este livro 
apresentou as principais propriedades e as ca-
racterísticas dos constituintes. Tudo isso com 
um propósito, o de difundir o conhecimento so-
bre o material ao maior número de profissionais 
do mercado.

Em países como Alemanha, França, Esta-
dos Unidos, por exemplo, o UHPC é largamente 
utilizado em obras de infraestrutura, obras de 
arte e obras públicas. As informações trazidas 
neste livro são baseadas em pesquisas de mais 
de 10 anos, em laboratório, em empresas de pré-

N
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-fabricados e diversos ensaios realizados em sistemas construti-
vos e elementos isolados.

O método de dosagem proposto pelos autores é um método 
simples, e apenas requer algumas informações específicas sobre 
os materiais, como a granulometria. Porém, a partir desta infor-
mação e utilizando equações matemáticas simples, pode-se ob-
ter uma proporção ideal para que a mistura tenha o mínimo de 
vazios possível, eliminando falhas que possam existir. Esta míni-
ma quantidade de vazios proporciona ao material uma elevada 
densidade de empacotamento, o que confere elevada resistência 
mecânica e elevada durabilidade.

A utilização do método de dosagem para a realização de do-
sagens práticas do UHPC, com matéria-prima disponível na re-
gião de uso, é facilmente atingida. Em todo estudo de dosagem 
de concreto é preciso combinar inteligentemente ciência e arte. 
Portanto a experiência e sensibilidade do profissional responsá-
vel da fase experimental de laboratório é fundamental. Deseja-
mos que a base científica e tecnológica proposta neste livro, para 
uma dosagem racional do UHPC, seja útil para que, somada à 
experiência do profissional, possa render frutos profícuos, técni-
cos e econômicos.

Os dados e informações apresentadas neste livro foram ad-
quiridos por anos de pesquisa e desenvolvimentos do UHPC na 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Em algumas 
destas pesquisas houve a participação e o apoio de outras univer-
sidades e seus respectivos pesquisadores, os quais agradecemos, 
com reconhecimento, suas valiosas contribuições.

Portanto, esperamos que gostem da obra e nos contatem 
caso tenham alguma dúvida sobre o tema ou queiram conversar 
sobre novas tecnologias. Boa leitura!

Roberto Christ, Bernardo Tutikian e Paulo Helene
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A
evolução da tecnologia do concreto é notória, e 
soluções para problemas nas obras, muitas ve-
zes, dependem de um traço (mistura) e estudo 
adequado da dosagem do concreto. O avanço no 
desenvolvimento de novos cimentos, novos adi-
tivos redutores de água, aditivos cicatrizantes e 
impermeabilizantes, novas fibras de materiais 
com maior resistência e durabilidade, entre ou-
tros, permitiu o surgimento de vários tipos de 
concretos, com características especiais. 

O desenvolvimento de novos compostos 
capazes de melhorar a execução, acabamento, 
qualidade e desempenho dos elementos produ-
zidos, sejam eles pré-fabricados ou moldados 
in loco, está sempre ocorrendo. Esta melhoria 
é contínua e com um propósito específico: o de 
buscar uma solução para uma determinada de-
manda na qual os concretos existentes não con-
seguem suprir. 

Concretos de alta resistência (CAR/HSC), 
autoadensáveis (CAA/SCC), de alto desempe-
nho (CAD/HPC) e reforçado com fibras (CRF/
FRC) são exemplos de misturas que trazem 
avanços para a construção civil, tanto pelas pro-
priedades no estado fresco e endurecido, quanto 
pelo aspecto econômico, devido ao aumento da 
durabilidade das estruturas. 
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As primeiras evoluções do concreto foram baseadas somente 
na resistência à compressão. As primeiras estruturas de concreto 
armado foram projetadas com resistência não superior a 15 MPa. 
Concretos com resistência à compressão superior a 70 MPa foram 
desenvolvidos, em laboratório, no início do ano de 1950, e com 
resistências superiores a 140 MPa no ano de 1966 (LI, 2011), todos 
baseados na redução da relação água/cimento, mas com consu-
mos de cimento por m3 inviáveis. Esse fato prejudicou o avanço e 
não apresentou grande interesse da indústria da construção civil. 
Apenas após a popularização dos aditivos redutores de água e de 
adições minerais de mais alto desempenho, é que concretos de 
alta resistência começaram a ser mais utilizados, até chegar aos 
CAD. 

O CAD não apresenta somente a característica de possuir 
elevada resistência mecânica, mas também adequada trabalhabi-
lidade, excelente acabamento das peças, integridade e, principal-
mente, durabilidade frente aos agentes agressivos do ambiente. 
A resistência mecânica não é o que define um CAD, pois se pode 
requerer outras propriedades que necessitem de um desempe-
nho diferenciado. Concretos que, por exemplo, requerem uma 
situação específica de elevada trabalhabilidade, para preencher 
elementos com grande taxa de armadura, não precisarão apre-
sentar, necessariamente, uma resistência diferente da convencio-
nal. Por isso, o CAA pode ser considerado um concreto de eleva-
do desempenho. Sendo assim, o termo o desempenho é devido a 
uma necessidade específica e, não necessariamente, a uma eleva-
da resistência.

A utilização de concretos com maiores resistências ao longo 
do tempo é evidente. Com o avanço das pesquisas e o aprimo-
ramento dos materiais utilizados nas misturas foi possível criar 
produtos à base de cimentos hidráulicos que se assemelham 
a uma rocha. E, desta maneira, já é realidade o surgimento de 
compósitos que podem chegar a resistências à compressão de 200 
MPa em situações corriqueiras, como o concreto de ultra alto de-
sempenho (UHPC).
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O desenvolvimento do UHPC iniciou-se em meados de 
1990, com os pesquisadores François De Larrard, Thierry Sedran, 
Pierre Richard e Marcel Cheyrezy. As primeiras pesquisas e pu-
blicações referentes ao UHPC chamavam o material de concreto 
de pós reativos (reactive power concrete – CPR). O termo foi uti-
lizado em várias pesquisas, sendo que a palavra “pós” provêm da 
grande quantidade de materiais finos; e “reativos” da reatividade 
destes pós com os compostos formados na hidratação do cimento 
e a aplicação de curas em elevada temperatura e pressão. Os pes-
quisadores desenvolveram concretos com resistências entre 230 
MPa e 810 MPa, valores elevados em se tratando de matrizes à 
base de cimento (AITCIN, 1998).

Os estudos sobre aplicações, benefícios, propriedades me-
cânicas e de trabalhabilidade do UHPC são amplos, realizados 
em muitas universidades pelo mundo, devido ao grande poten-
cial que este material apresenta; e utilizações na construção civil 
são factíveis e já são uma realidade. Porém, a dosagem do UHPC, 
normalmente, é realizada de maneira empírica e através de tes-
tes preliminares, por ainda não se dispor de métodos de dosa-
gem racionalizados como o Método UNISINOS de dosagem de 
UHPC desenvolvido por Christ (2019), detalhado neste livro.

O UHPC ainda é um material relativamente novo no merca-
do, desconhecido pela maioria dos profissionais envolvidos com 
a construção civil. Por isso, este livro tem a finalidade de apre-
sentar de forma clara e objetiva a definição, vantagens da apli-
cação, principais propriedades mecânicas e reológicas, materiais 
constituintes e o método de dosagem proposto pelos autores do 
livro. Este método de dosagem permite obter de forma simples as 
proporções dos constituintes para que se tenha o melhor desem-
penho com os materiais escolhidos. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO UHPC

O UHPC apresenta elevadas resistências à compressão e à tra-
ção, um comportamento dúctil e elevada durabilidade. Em sua 
composição, apresenta baixo consumo de água, porém, excelente 
fluidez, devido à utilização de aditivos superplastificantes e um 
excelente empacotamento granular. Ainda, os materiais consti-
tuintes do UHPC têm o diâmetro menor do que três mm, não há 
agregados graúdos. 

As propriedades do UHPC são as mesmas encontradas no 
CAD, no CRF e no CAA, porém, simultaneamente. Pode-se afir-
mar que o UHPC é uma mescla destes três tipos de concreto, 
como se observa na Figura 1 – Combinações das propriedades dos 
diferentes concretos.

Figura 1 – Combinações das propriedades dos diferentes concretos

Fonte: os autores

Devido ao composto apresentar apenas agregados com pe-
quena dimensão, deu-se início a uma grande discussão com re-
lação à nomenclatura do material. Uma mistura cimentícia que 
não possui agregados graúdos é considerada uma argamassa, e 
não um concreto. Porém, o uso do nome concreto no UHPC é 
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devido não aos constituintes presentes na mistura, mas sim pelas 
propriedades que o material apresenta. 

A Figura 2 – Matriz do concreto convencional (CC), concreto de  
alto desempenho (CAD) e UHPC sem fibras e com fibras mostra 
uma matriz de um concreto convencional (CC), de um concreto 
de alto desempenho (CAD) e de dois UHPC, um sem fibras e ou-
tro com fibras, na qual é possível notar que a diferença na zona de 
transição, sendo essa a região mais frágil de concretos, com maior 
relação água/cimento e vazios.

Figura 2 – Matriz do concreto convencional (CC), concreto de  
alto desempenho (CAD) e UHPC sem fibras e com fibras

CC CAD

UHPC sem fibra UHPC com fibras

Fonte: os autores



C
O

N
C

R
E

T
O

 D
E

 U
L

T
R

A
 A

L
T

O
 D

E
S

E
M

P
E

N
H

O

30

O fato de o UHPC não possuir agregado graúdo na sua com-
posição faz com que a existência de zonas frágeis seja eliminada, 
diferente dos concretos com agregados graúdos. Isso faz com que 
o desempenho mecânico do UHPC seja maior e a durabilidade 
seja superior, por apresentar menos poros capilares. Mas se ob-
serva que a existência de fibras no UHPC, notadas pelos pontos 
brancos na Figura 2, pode perturbar a grande compacidade da 
matriz cimentícia. 

Organizações globais de normas técnicas e grupos de tra-
balhos de associações profissionais elaboraram especificações, 
recomendações e métodos de dimensionamento de estruturas 
em UHPC, como a ASTM C1856/1856M – 17 “Standart Practice 
for Fabricating and Testing Specimens of Ultra-High Performance 
Concrete”; e a Associação Francesa de Engenharia (AFGC), que, 
em 2013, propôs recomendações que foram base para a publica-
ção de três normas técnicas referente ao UHPC:

 » F P 18-710 – Design of concrete structures: specific ru-
les for Ultra-High Performance Fibre-Reinforced Con-
crete (UHPFRC);

 » NF P 18-470 – UHPFRC: specification, performance, 
production and conformity;

 » NF P 18-451 – Execution of concrete structures – Speci-
fic rules for UHPC.

Outras organizações de diferentes nacionalidades também 
desenvolveram suas normas, muito similares a estas. As norma-
tivas e recomendações apresentadas trazem definições referente 
ao UHPC, e estas divergem em alguns itens. A Tabela 1 – Pro-
priedades mecânicas mínimas apresentadas por algumas normas 
ou documentos técnicos pelo mundo apresenta os documentos, 
sua nacionalidade e a resistência mínima do UHPC admitida por 
cada organização. 




