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CONCRETO TRANSLÚCIDO 

 

1. RESUMO 

Economia de energia e boa aparência são duas questões-chave para a 

infraestrutura. Neste trabalho, é desenvolvido um concreto com capacidade de 

transmissão luz usando fibra ótica plástica, com o objetivo de reduzir o consumo de 

energia elétrica em ambientes fechados. Resultados experimentais, feitos por 

pesquisas anteriores, mostram que a fibra ótica pode ser facilmente combinada com 

concreto, podendo proporcionar transmissão de luz constante, mantendo as 

propriedades principais do concreto. Este também pode ser considerado um material 

de construção de poupança de energia "verde", uma tecnologia promissora para 

aplicações em campo na infraestrutura civil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O concreto é o material construtivo mais utilizado no mundo. Seu consumo 

aumentou de maneira significativa com o tempo, por apresentar alta plasticidade e 

resistência à compressão, adaptando-se às necessidades econômicas e estruturais 

ao longo da história. Atualmente vem sofrendo modificações para atender as 

demandas ambientais e ás exigências em relação à estética das edificações. 

O concreto translúcido é uma mistura de concreto com fibras óticas que permitem 

a passagem de luz natural através da estrutura, possuindo resistência equivalente a 

do concreto convencional. Apresentado pela primeira vez em 1997 pelo arquiteto 

húngaro Àron Lesonczi, essa inovação possibilita tanto iluminação natural aos 

ambientes, quanto a utilização de LEDs criando uma iluminação artificial 

diferenciada. Sendo assim, atribui-se a ele a vantagem de ser ecologicamente 

correto, já que proporciona o aproveitamento da luz solar, levando a uma diminuição 

nas emissões de gases de efeito estufa.  

Esse material já é utilizado em algumas estruturas ao redor do mundo, como 

paredes translúcidas que garantem a iluminação ao longo do dia, e uma ótima 

aparência ao longo da noite quando as luzes internas estão acessas.  

O concreto translúcido apresenta variada aplicabilidade. Podendo ser utilizado 

em estações subterrâneas de metrô, iluminação de escadas contra incêndios, rotas 

de fuga, sinalização de trânsito e estradas, obras de segurança pública entre outros.  
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3. OBJETIVOS 

Neste trabalho, serão estudadas maneiras de reproduzir o concreto 

translúcido, visando à redução do custo de modo a viabilizar a sua produção e 

distribuição em escala nacional. Para tanto, serão realizados corpos de prova a fim 

de se analisaras características do material, quais sejam: sua resistência e 

luminosidade; traço do concreto; orientação e quantidade ótima de fibras. 

Garantindo-se assim a melhor execução e a redução de possíveis perdas 

na resistência à compressão devido à adição dos materiais. 

Bem-sucedida a consecução do trabalho, será possível utilizar-se do método 

em construções do cotidiano – sua viabilidade estende-se a vigas, pilares e paredes 

– mantendo-se as vantagens do concreto convencional, com claros ganhos 

arquitetônicos graças à boa aparência do material e sua característica única de 

passagem de luz. Finalmente, o concreto translúcido é considerado um material 

sustentável, dado que a luz natural é mais bem aproveitada ao longo do dia, o que 

reduz significativamente o gasto de energia elétrica para a iluminação de ambientes. 

 

4. METODOLOGIA 

As pesquisas feitas para a realização deste trabalho foram através de livros 

sobre o concreto e seu desenvolvimento, internet e artigos sobre o concreto 

translúcido, os quais mostraram formas variadas de fabricação do material, todas em 

métodos artesanais. O material não é muito utilizado no Brasil, motivo pelo qual é 

difícil de encontrar arquivos de pesquisas e artigos em português. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A partir dos métodos analisados, optou-se em executar o corpo de prova 

adotando argila e placa de madeira compensada plastificada para fabricação dos 

moldes. O procedimento constituiu em primeiramente em moldar a argila, para que 

fique espessa e plana suficiente para sustentar as fibras e manter a forma cúbica do 

corpo de prova. Em seguida foram colocadas as fibras óticas espaçadas e 

organizadas, aproximadamente 4% do volume total. Feito isso, posicionou-se a 

forma de madeira compensada plastificada, e despejou-se o concreto supergraute, 

que deve possuir consistência homogênea e fluída suficiente para que a mistura se 
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acomode entre as fibras. Passadas 24 horas o bloco foi desformado e imerso em 

água para a cura submersa. 

 

Figura 1 - Fabricação do corpo de prova 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O bloco de concreto translúcido desenvolvido mostrou boa aparência e boa 

distribuição das fibras. 

 

Figura 2 - Resultado do experimento 
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