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RESUMO 

 

Este trabalho tem como principal objetivo apresentar os benefícios na utilização de 

concreto translúcido na forma estrutural e estética. A classificação metodológica utilizada 

referente ao método científico é o método indutivo, baseando-se em nível de pesquisa 

explicativa, possuindo como delineamento a pesquisa experimental, para a coleta de dados 

desta pesquisa, como definição de área ou público alvo, são os materiais para produção do 

concreto, com relação a técnica de analise interpretação de dados, esta pesquisa classifica-se 

como qualitativa e quantitativa, foram utilizados testes experimentais, imagens e observações, 

quanto a técnicas de análise e interpretação de dados foram utilizados o modelo 

probabilístico. Foram produzidos um traço referência e outro traço com 0,3% de adição de 

fibra ótica, no qual constatou-se que a adição de fibra ótica no concreto, colocado de maneira 

aleatória na mistura, não contribuiu para a resistência à compressão do material, bem como 

não permitiu a passagem de luz pelo mesmo. Em relação ao concreto confeccionado nos 

moldes de 12x12 cm, foi possível observar o poder de transferência de luz pelo material. O 

concreto translúcido é uma inovação benéfica quanto à questão de luminosidade e estética, 

mas são necessários maiores estudos, ou aprimoramento das técnicas utilizadas para a 

obtenção da fibra ótica.  
 

Palavras-chave: Concreto translúcido. Fibra ótica. Luminosidade. Estética 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work have with main objective to present the benefits in the use of translucent 

concrete in structural and aesthetic form. The methodological classification used regarding the 

scientific method is the inductive method, based on the level of explanatory research, having 

as a delineation the experimental research with definition of area or target public, are the 

materials for the production of concrete, in relation to the technique of analysis and 

interpretation of data, this research is classified as qualitative and quantitative. For the 

collection of this search were used experimental tests and observations, the Techniques of 

data analysis and interpretation the probabilistic model was used.  were produced  a reference 

trace and another trace with 0.3% fiber optic addition were produced, in which it was 

observed that the addition of optical fiber in the concrete, Randomly placed in the mixture, 

did not contribute to the compressive strength of the material, nor did it allow the passage of 

light through the same. In relation to concrete made in 12x12 cm molds, it was possible to 

observe the power of light transfer through the material. Translucent concrete is a beneficial 

innovation in the matter of luminosity and aesthetics, but further studies are needed, or 

improvement of the techniques used to obtain optical fiber. 

 

Key words: Translucent concrete. Optical fiber. Brightness. Aesthetics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As propriedades do concreto e sua importância para os engenheiros dividem-se em 

duas fases: a fase no estado fresco, e a do estado endurecido. Na fase inicial, as propriedades 

do concreto baseiam-se na trabalhabilidade, consistência, plasticidade, retração autógena, 

tempo de pega inicial e o tempo de pega final. A segunda fase, compreende as características 

de resistência à compressão, resistência à tração, resistência ao desgaste superficial, 

resistência ao impacto, módulo de elasticidade, porosidade, fluência e retração (SHEHATA, 

2005). 

 A durabilidade e a resistência do concreto ganham características, conforme ocorre a 

mistura dos materiais utilizados no processo de dosagem. Para produzir um concreto de 

qualidade, é necessário o máximo de precisão na quantidade de cada material, de modo, que 

isso influenciará as propriedades do concreto no estado fresco, e, no estado endurecido.  

Entre todos os concretos comercializados no Brasil, uma evolução a ser estudada é o 

Concreto Translúcido. Este tipo de concreto possui em sua composição a mistura de 95% de 

concreto, constituído pelos seguintes materiais; cimento, areia, brita, água, além de aditivos, e 

5% e fibra ótica, a qual proporciona ao material certa transparência. Esse concreto, é resultado 

de estudos realizados, na Hungria, desde 2001, seguindo a tendência de materiais mais 

sofisticados (TECNOLOGIA TERRA, 2008). 

A fabricante desse material nomeou os blocos de construção pré-fabricado de concreto 

translúcido, de Classic, uma combinação de fibra ótica e de concreto. Devido ao pequeno 

tamanho das fibras, estas, são misturadas com o concreto fazendo parte da homogeneidade do 

material (LITRACON, s.d). 

O material desenvolvido pelo húngaro Áron Losonczi, possui em relação aos outros 

concretos, maior flexibilidade, impermeabilidade, resistência, e suporta até quatro toneladas 

por centímetro quadrado. A asserção desse produto, é que as possibilidades de rachaduras e 

infiltrações são mínimas, comparadas com o concreto tradicional. Seu custo gira em torno de 

mil euros por metro quadrado, enquanto que o concreto tradicional custa cerca de R$ 

400,00/m² (TECNOLOGIA TERRA, 2008). 

Segundo Giacomelli e Mantovani (2014), a preocupação com o meio ambiente 

também está presente no conceito de concreto translúcido. Pensando nisso, o material 

fabricado permite à passagem da luz do ambiente exterior para o interior, nas partes comuns 

de uma construção, evitando assim o desperdício de energia. 
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Juntamente com todo esse conhecimento agrega-se um novo material, a fibra ótica. 

Em referência a este novo material o artigo extraído no site Tecnologia Terra (2008), cita que 

este concreto possui em sua composição a mistura de 95 % de concreto tradicional acrescido 

de 5 % e fibra ótica, proporcionando ao concreto certa transparência agregando sofisticação. 

Com isso, gera-se ainda maior impermeabilidade, resistência, suportando até quatro toneladas 

por centímetro quadrado. Partindo da junção de fibra ótica ao método convencional do 

concreto dá-se o desenvolvimento desse trabalho. 

 

1.1 QUESTÃO PROBLEMA 

 

O concreto translúcido é algo inovador na construção civil, fato este que requer análise 

e estudos específicos sobre suas propriedades, tanto na questão estética como estrutural. 

Contudo, o que já se tem visto sobre os efeitos desta composição de fibra ótica com o 

concreto convencional é de extrema beleza. Entre os fatores já referenciados faz-se necessário 

analisar como questão problemática, o seguinte fato: Quais são os benefícios na utilização 

do concreto translúcido na forma estrutural e estética? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos gerais e os específicos desta pesquisa estão descritos a seguir. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar os benefícios na utilização de concreto translúcido na forma estrutural e 

estética. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Produzir um traço referência e outro traço com 0,3% de adição de fibra ótica; 

b) Analisar as características no estado fresco e endurecido do concreto translúcido 

na forma estrutural e estética;   

c) Analisar a viabilidade do uso da fibra ótica no concreto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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A elaboração deste trabalho busca o conhecimento sobre uma nova tecnologia de 

aplicação na construção, utilizada tanto para a parte estética, quanto estrutural. Esta pesquisa 

justifica-se, pois, atualmente existem poucos estudos sobre o concreto translúcido, o qual atrai 

investidores, estudiosos e empresas. Alguns profissionais ligados à área apontam, que em 

poucos anos, este concreto será um material utilizado em muitos ambientes, principalmente, 

por se tratar de uma parede que pode refletir luz em seu interior. 

O concreto, pode ser considerado um dos mais importantes materiais utilizados na 

construção civil. Está sempre em evolução, desde os primórdios romanos, que já misturavam 

água, areia e pedras fragmentadas. Atualmente, pesquisadores da área buscam melhorias em 

seus aspectos físicos e mecânicos, criando novos materiais, e desenvolvendo novos aditivos. 

Com esse conceito moderno e inovador, o concreto translúcido chega para revolucionar. 

Tendo em vista, a utilização de um sistema construtivo inovador, com altos padrões 

estéticos, o concreto translúcido busca aprimorar a qualidade visual dos ambientes, 

oferecendo multiplicidade de formas e dimensões. 

Esta pesquisa justifica-se também por ser um tema de extrema necessidade, tendo em 

vista que se trata de um material inovador, pouco explorado e suas propriedades pouco 

difundidas, gerando muitas dúvidas quanto ao seu uso e efeitos em ambientes, explorar um 

novo método  e estilo, quando referido em âmbito da construção civil, faz-se necessário 

muitas pesquisa e testes pois além da estética o que se torna muito impactante, são os 

resultados obtidos no quesito resistências, ressaltando assim novamente a real importância 

deste trabalho, com intuído de agregar maior conhecimento sobre o tema concreto translúcido 

quebrar mitos e descobrindo  como de fato dever ser usado para se explorar na integra os 

efeitos produzido por esse concreto. 

 



2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Com o surgimento do concreto translúcido houve uma inovação nas construções, 

acoplando princípios de tecnologia e arte, qualidade, bem-estar e sustentabilidade. Este 

material, é um concreto convencional com adição de fibras óticas, que transmitem uma 

sensação de fragilidade, porém, elevada resistência, de modo, que as fibras óticas 

proporcionam diferentes formas e efeitos. Cada bloco desse tipo de material pode ser 

produzido de forma diferente, dependendo de como acontece a disposição das fibras no molde 

(RESTREPO, 2013). 

O que se busca no mercado atual, são inovações no processo de produção dos 

materiais, os quais, possuem uma nova visão de consciência ambiental. O concreto 

translúcido, além de seu amplo potencial estético, permite a passagem de luz do ambiente 

externo para o ambiente interno, permitindo a economia de energia (GIACOMELLI; 

MANTOVANI, 2014). 

Essa nova possibilidade de utilizar o concreto translúcido ainda é pouco conhecida, 

isto é, devido ao alto valor agregado na produção deste material, em função do elevado custo 

da fibra ótica. Por outro lado, elimina a necessidade de rebocos e acabamento, pois para o 

efeito ser visível não pode-se haver revestimento (RESTREPO, 2013). 

Portanto, este trabalho procura ampliar o conhecimento sobre este novo processo de 

fabricação do concreto, trazendo a inovação desejada para ambientes modernos, e quebrando 

paradigmas sobre sua fragilidade e aplicabilidade. 

 

2.1 HISTÓRIA DA FIBRA ÓTICA 

 

De acordo com o relato de Pires (2013), em 1870, John Tyndall demonstrou pela 

primeira vez, por uma experiência simples, a transmissão da luz guiada. O material utilizado 

consistiu em apenas dois recipientes e uma mesa.  

No teste realizado, um dos recipientes cheio de água e contendo um buraco, foi 

colocado sobre uma mesa, enquanto o outro colocado, de modo, com que a água que caísse do 

primeiro precipitasse dentro do interior do segundo, criando um caminho para baixo, como 

visto na Figura 1. Tyndall descobriu que a luz solar que incide sobre o primeiro recipiente, 

seguia o caminho da água em direção ao segundo, mostrando a transmissão da luz guiada 

(PIRES, 2013). 
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Figura 1- Experiência de John Tyndall 

 
Fonte: Adaptado de Pires (2013). 

 

Conforme visto na Figura 1, descobriu-se ainda no ano de 1870, que através de um 

simples experimento foi possível entender, como funciona a transmissão da luz guiada.  

 

2.1.1 Fibra ótica 

 

Para Ferreira (2011), a fibra ótica consiste em um filamento de vidro, plástico ou de 

materiais poliméricos, suficientemente transparente, de forma que um feixe de luz incida e 

tenha capacidade de transmitir luz. Estes filamentos possuem vários diâmetros, sendo eles 

menores, como por exemplo, um fio de cabelo ou até então mais fino, até vários milímetros. 

O vidro é o material mais utilizado, pois absorve quantidades menores de ondas 

eletromagnéticas.  

Entretanto, para Coelho (2015), a fibra ótica é formada por um material transparente, o 

qual guia um feixe de luz visível ou de infravermelhos, através de um trajeto qualquer. Em 

geral, a fibra ótica é composta por cilindros concêntricos, as diferenças no índice de refração 

permitem que o fenômeno de reflexão total ocorra na parte interna. A fibra tem, pelo menos, 

três camadas: o núcleo, a casa, e o revestimento, definido pelo material e espessura, tal que o 

índice de refração de peças permite a reflexão interna da luz.  

Segundo Restrepo (2013), o princípio baseia-se na ideia de conduzir a luz, através de 

um feixe de fibras óticas, dessa maneira a luz viaja por meio de capilares em forma de 

filamento de ondas, geralmente de vidro. Com isso, a luz se reflete dentro do interior da fibra 

e avança por longas distâncias, refletindo milhares de vezes. A iluminação por meio de fibra 

ótica, é atualmente, a que pode proporcionar a luz mais intensa.  

A estrutura da fibra ótica está ilustrada na Figura 2. 
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Figura 2- Estrutura da fibra 

 
Fonte: Adaptado de Coelho (2015). 

 

De acordo com Coelho (2015), as fibras óticas não são mais do que guias de ondas 

cilíndricas em sílica, constituídas por um núcleo concêntrico com uma casca. Com índices de 

refração diferentes, sendo o do núcleo superior ao da casca, asseguram reflexão interna total 

do núcleo na fibra, e possibilita a transmissão de luz. 

Como visto acima e de acordo com o que o autor citou referente a fibra ótica pode-se 

se destacar o fato de que se trata se um filamento geralmente de vidro ao qual permite a 

passagem de luz. Esta luz se reflete dentro do interior da fibra e avança por longas distâncias, 

refletindo milhares de vezes. 

 

2.1.2 Tipos de fibras óticas 

 

A fibra ótica é uma tecnologia muito utilizada em redes de telecomunicações. Os dois 

tipos de fibras óticas descritas a seguir, representam os modelos mais atuais. 

 

2.1.2.1 Multimodo 

 

De acordo com Restrepo (2013), fibras multimodo asseguram a transmissão de sinais 

simultâneos, normalmente usam Light Emitting Diode (LED) de transmissão. Este tipo de 

fibra, é mais adequado para a transmissão de curta distância, pois garante apenas 300 metros 

de transmissão sem perdas. Elas são recomendadas para redes domésticas, por possuírem 

valor agregado reduzido. 
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Figura 3 - Estrutura da fibra multimodo 

 
Fonte: Adaptado de Ztt cabos (2016). 

 

Na Figura 3 observa-se a estrutura da fibra multimodo, de modo geral, segundo 

Restrepo (2013), pode-se destacar que a fibra classifica-se em dois tipos: a monomodo e a 

multímodo, destacando-se a multimodo como o tipo de fibra mais adequado para a 

transmissão de sinal de internet de curta distância. 

Segundo Restrepo (2013), as vantagens da fibra ótica multimodo são: 

a) Fontes luminosas com qualidade e com pouca precisão para instalação em 

ambientes grandes é de fácil instalação; 

b) Permite o uso de fontes luminosas de baixa ocorrência tais como LED (mais 

baratas); 

c) Muito usado para curtas distâncias pelo preço e facilidade de implementação, 

pois a longa distância possui muita perda. 

No núcleo da fibra multimodo, favorecem a divisão do sinal em vários feixes 

separados, que ricocheteiam dentro do cabo em pontos diferentes, aumentando brutalmente a 

perda durante a transmissão. Para efeitos de comparação, as fibras multimodo permitem um 

alcance de até 550 metros no caso de Gigabit Ethernet e 300 metros no 10 Gigabit, enquanto 

as fibras monomodo podem atingir até 80 km, no padrão 10 Gigabit. Esta brutal diferença faz 

com que as fibras multimodo sejam utilizadas apenas em conexões de curta distância, já que 

sairia muito mais caro usar cabos multimodo e repetidores do que usar um único cabo 

monomodo de um ponto ao outro (LUÍS, s.d). 

 

2.1.2.2 Monomodo 

 

Para Restrepo (2013), esse modelo de fibra atende um sinal de cada vez. Em outras 

palavras, uma única fonte de luz (na maioria dos casos, a laser) envia informação ao longo de 

grandes distâncias. A fibra monomodo tem menor dispersão, por isso, pode haver distâncias 

grandes entre os retransmissores. Teoricamente, até 80 quilômetros pode separar dois 



28 

 

transmissores, mas na prática eles são mais próximos. Outra vantagem das fibras desse tipo, é 

a largura da banda oferecida, que garante uma maior velocidade de troca de informações. 

A estruturada fibra monomodo pode ser visualizada na Figura 4. 

 

Figura 4 - Estrutura fibra monomodo 

 
Fonte: Adaptado de Ztt cabos (2016). 

 

Para Restrepo (2013), as vantagens da fibra ótica monomodo são: 

a) Permite o uso de apenas um sinal de luz pela fibra; 

b) Dimensões menores que os outros tipos de fibras; 

c) Maior banda passante por ter menor dispersão; 

d) Geralmente é usado laser como fonte de geração de sinal. 

Nesse modelo de fibra pode-se destacar um fator relevante em relação ao tipo de fibra 

citado no item 2.1.2.1. A fibra monomodo tem menor dispersão, por isso, pode haver 

distâncias grandes entre os retransmissores. Teoricamente, até 80 quilômetros pode separar 

dois transmissores. 

Este modelo de fibra é mais barata e o núcleo mais espesso requer menos precisão e 

possui menor conexão, porém possui uma maior atenuação de luz. Isso ocorre pelo fato de 

que o foco de luz se concentra em um único feixe pelo pequeno diâmetro do núcleo das fibras 

m atingir até 80 km no padrão 10 Gigabit (LUÍS, s.d). 

 

2.1.3 Características da fibra ótica 

 

Segundo Restrepo (2013), em seus estudos, as principais características das fibras 

óticas são: 
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a) Produzida com um material que permite a transmissão da luz fria, resultando 

na iluminação de objetos, sem aumentar a sua temperatura, evitando assim, sua 

descoloração; 

b) Não contém nenhum risco elétrico, sendo que a fibra transmite o fluxo 

luminoso, que permite total segurança de iluminação subaquático, ou de espaços onde 

o condutor elétrico resultaria perigoso; 

c) A mesma apresenta pouca manutenção, tanto que uma lâmpada, por exemplo, 

pode ter diversas saídas de fibra, ou ponto de luz, e também pode estar em lugares 

completamente acessíveis facilitando na sua reposição;  

d) Por ser um elemento luminoso de tamanho pequeno, em espaços reduzidos fica 

de fácil inserção, sendo assim, permite multiplicar, sem restrições, os pontos de luz e a 

oferta de variedades para os designers;  

e) Os elementos iluminados não desgastam e não envelhecem, por se ter ausência 

de raios ultravioletas (UV);  

f) A iluminação com a fibra ótica da muito mais segurança no ambiente, pois não 

oferece risco elétrico, sendo assim, evitando a propagação do fogo; 

g) Não contém agressão no meio ambiente; 

h) Contém efeitos luminosos; 

i) Manutenção e consumo reduzido; 

j) Seu uso é flexível e versátil. 

A fibra ótica tem característica específicas. Entre suas características pode-se destacar 

fatores bem importantes quando se referem a sua utilização na construção civil, pode-se citar 

que ela contém efeito luminoso, ao qual permite a transmissão da luz fria, resultando na 

iluminação de objetos, sem aumentar a sua temperatura. 

 

2.1.4 Fibra Kevlar  

 

Segundo o site DuPont (s.d), a fibra kevlar possui como utilidade a proteção dos 

sensíveis fios de fibra ótica, os quais ficam submersos a milhares de litros de água salgada, e 

produzem uma força de arraste extremamente grande sobre esses fios. A marca registada da 

DuPont é a Kevlar, ao qual é uma fibra sintética de aramida muito resistente e leve. Refere-se 

a um polímero resistente ao calor, e também cinco vezes mais resistente que o aço. Esta fibra 

é utilizada em cintos de segurança, cordas, construções aeronáuticas, velas, coletes à prova de 

bala, linhas de pesca, de alguns modelos de raquetes de ténis, na composição de alguns pneus. 
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Esse material possui tanta resistência, que até os tanques de combustível dos carros de 

Fórmula 1 possuem o composto desse material, pois evitam que na hora da colisão o tanque 

seja atingido por matérias pontiagudos. 

O modelo Kevlar K 49, como visto na Figura 5, é o mais adequado para cabos de fibra 

óptica externos, pois auxilia no desenvolvimento de cabos mais resistentes e longos, 

possuindo o mesmo número de membros de resistência para aramida, podendo ocorrer a 

modificação do projeto dos cabos existentes, para economizar material (DUPONT, s.d). 

 

Figura 5 - Fibra kevlar 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para Luís (s.d), o cabo de fibra ótica é um núcleo de vidro muito fino, feito de sílica 

com alto grau de pureza, sendo envolvido por uma camada (também de sílica) com índice de 

refração mais baixo, chamada de cladding, ao qual ocorre um fenômeno da refração interna 

total para transmitir feixes de luz a longas distâncias. Apesar da transparência, a fibra tem um 

índice de perda de luz muito pequena, e é capaz de conduzir luz por longas distâncias. 

Apesar da sílica não possuir valor elevado, o que torna caro o valor da fibra é o 

complicado processo de fabricação. O que difere a sílica e silício é o elemento Si puro, 

enquanto a sílica é composta por dióxido de silício, composto por um átomo de silício e dois 

de oxigênio, por outro lado o silício é cinza escuro e obstrui a passagem da luz, a sílica é 

transparente. O núcleo e o cladding são os dois componentes funcionais da fibra óptica. Eles 

formam um conjunto muito fino (com cerca de 125 mícrons), e por sua fragilidade possuem 

um cabo protetor mais espesso, que tem a finalidade fortalecer o cabo, e atenuar impactos 



31 

 

chamado de coating, ou buffer. Este cabo, é protegido por uma malha de fibras protetoras, 

composta de fibras de kevlar, e por fim é envolvido por uma cobertura plástica, chamada de 

jacket, ou jaqueta que sela o cabo e completa a resistência (LUÍS, s.d). 

Ainda segundo o mesmo autor os cabos normalmente contém um único fio de fibra 

ótica, somente se diferem dos que são utilizados em fios de longa distância e de 

telecomunicação, pois estes possui vários fios de fibra ótica envolvidos pelo mesmo Kevlar. 

Se faz relação aos padrões de transmissão adaptados para uso de fibras antigas ou de 

mais baixa qualidade, que estão disponíveis como sobras de instalações anteriores. A 

transmissão de dados usando sinais luminosos oferece desafios, já que os circuitos eletrônicos 

utilizam eletricidade e não luz. Para solucionar o problema, é utilizado um transmissor óptico, 

que converte o sinal elétrico em sinal luminoso que é enviado através da fibra, e um receptor, 

que faz o processo inverso. O transmissor utiliza uma fonte de luz, combinada com uma lente, 

que concentra o sinal luminoso, aumentando a percentagem que é efetivamente transmitida 

pelo cabo. Do outro lado, é usado um receptor ótico, que amplifica o sinal recebido e o 

transforma novamente nos sinais elétricos que são processados. Para reduzir a atenuação, não 

é utilizada luz visível, mas sim luz infravermelha, com comprimentos de onda de 850 a 1550 

nanômetros, de acordo com o padrão de rede. Antigamente, eram utilizados LEDs nos 

transmissores, já que eles são uma tecnologia mais barata, mas com a introdução dos padrões 

Gigabit e 10 Gigabit, eles foram quase que inteiramente substituídos por lasers, que oferecem 

uma precisão de conversão mais rápida e fidelidade muito superior, suportando, assim, a 

velocidade de transmissão exigida pelos novos padrões de rede. Existem padrões e tipos de 

fibra óptica para uso em redes Ethernet desde as redes de 10 megabits (LUIS, s.d).  

Ainda segundo o mesmo autor, pelo fato dos fios de fibra ótica serem muito finos, 

pode-se incluir em um único cabo vários fios, sendo uma das vantagens que a diferem do 

cobre. Além disso, a capacidade de cada fio de fibra é muito maior que a cada fio de cobre, 

fazendo com que a mesma possua maior transmissão que o cobre. Outra vantagem, é de que 

os cabos de fibra são imunes a interferência eletromagnética, já que transmitem luz e não 

sinais elétricos. 

 

2.1.5 Iluminação por meio da fibra ótica 

 

É um tipo de fibra ótica que transporta a luz, e permite iluminar facilmente áreas 

especiais sujeitos à toxicidade, riscos de incêndio, ou áreas de riscos, tais como companhias 

de petróleo, mineração, trabalho industrial com componentes inflamáveis, e celas de 
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presídios. A fibra ótica, para iluminação dos espaços tornou-se muito importante, inclusive, 

parte das obras da arquitetura moderna, vêm utilizando-a cada vez mais, devido à 

característica de permitir que a luz brilhe através de um círculo luminoso. Portanto, pode ser 

usada em vários ambientes, como internos, ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6- Utilização de fibras óticas em ambiente interno 

 
Fonte: Adaptado de Meyer (2015). 

 

Como visto, pode-se verificar o efeito proporcionado ao ambiente em decorrência das 

posições das fibras no painel. Esse modelo de iluminação vem ganhando espaço na 

construção por se tratar de algo mais artístico. 

 

2.2 FABRICAÇÃO DOS BLOCOS DE CONCRETO TRANSLÚCIDO 

 

Para a fabricação do concreto translúcido, Coelho (2015), utilizou-se dos seguintes 

materiais:  

a) Cimento Portland CP III; 

b) Agregados graúdos de origem calcária, com tamanho máximo igual a 6,3 mm, 

e areia natural de rio com modulo de finura menor que 3,2;  

c) Aditivo superfluidificante (policarboxilato modificado);  

d) As fibras óticas que conduzem a luz; 

e) Água de amassamento proveniente do serviço público de abastecimento. 

Uma vez determinada à composição do concreto foram realizados ensaios para 

determinar a fluidez adequada do concreto, que assegure a capacidade de passagem entre as 

fibras óticas sem defeitos ou segregação. Para a produção dos blocos de concreto translúcido 
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foram utilizadas fôrmas prismáticas fabricadas com chapas de acrílicos com 3 mm de 

espessura, como mostrado na Figura 7. As chapas foram previamente perfuradas, de maneira 

a permitir a colocação das fibras óticas, no sentido transversal, obedecendo a uma matriz 

previamente determinada (AZAMBUJA; SILVA, 2015).  

 

Figura 7 - Fôrma do bloco translúcido 

 
Fonte: Adaptado de Azambuja e Silva (2015). 

 

Este molde está pronto para receber o concreto, a fôrma foi montada toda de maneira 

manual, tomando o máximo de cuidados para que as fibras ficassem bem fixas, para que na 

hora de colocar o concreto dentro, as mesmas não se rompessem. Como cita o autor as chapas 

foram previamente perfuradas, de maneira a permitir a colocação das fibras óticas, no sentido 

transversal, obedecendo a uma matriz previamente determinada. 

 

Figura 8 - Disposições das fibras óticas do bloco translúcido 

 
Fonte: Adaptado de Azambuja e Silva (2015). 
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Como ilustrados na Figura 8 pode-se verificar as disposições das fibras nos moldes, 

percebendo que a distância entre elas é pequena. No processo de fabricação dos blocos de 

concreto translúcido, autores citam os traços utilizados para se obter os resultados. 

 

2.2.1 Argamassa de concreto translúcido  

 

De acordo com Tutikian e Marquetto (2015), no Brasil e no mundo, os blocos de 

concreto translúcido, possuem um vasto campo de aplicação na construção civil. A utilização 

desses blocos, se realizada de maneira eficiente, pode diminuir, consideravelmente, os custos 

de energia por conta de sua iluminação artificial. Todavia, não é utilizado apenas como objeto 

de decoração, tem a capacidade de manter a privacidade de cada ambiente, oferecendo 

também segurança e boa iluminação. 

Ainda Tutikian e Marquetto (2015), os mesmos basearam-se em pesquisas e artigos já 

realizados sobre blocos translúcidos para a utilização na construção civil, e compararam 3 

estudos referente a este material, dois feitos no Brasil, um na Universidade Estadual Vale do 

Acaraú Figura 9, e o outro pela Univates Figura 10. Já terceiro bloco, foi o desenvolvido pela 

empresa húngara Litracon Figura 11. A conclusão desse estudo, deixou bem claro, que blocos 

desenvolvidos no Brasil, são diferentes dos blocos desenvolvidos na Hungria. 

 

Figura 9 - Bloco translúcido de concreto, fabricado pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú 

 
Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

Como pode ser observado na Figura 9, de acordo com a colocação das fibras nos moldes 

surgem os efeitos de transparência entre o bloco e o objeto, podendo assim haver um transmissor 
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parcial de sombra. Este efeito varia de acordo com a disposição, todavia cada bloco terá efeito 

diferenciado proporcionando maior ou menor passagem de luz, sempre fazendo relação com a 

quantidade de fibra e a sua distribuição no bloco. 

 

Figura 10 - Bloco de concreto translúcido produzido pela Univates 

 
Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

Na Figura 10, o momento em que o bloco de concreto translúcido recebe luz sobre um 

dos seus lados, automaticamente o lado oposto irá projetar sombra. Nesse bloco, pode-se notar a 

diferença do bloco anterior, pois verifica-se maiores pontos de transmissão de luz, pontos maiores 

decorrentes da quantidade de fibra em cada local. 

 

Figura 11 - Bloco de concreto translúcido produzido pela Litracon 

 
Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

Na Figura 11, ao contrário da Figura 9, e Figura 10, as fibras estão dispostas no bloco na 

forma vertical, produzindo outro efeito. São diversos os efeitos visuais que a fibra fornece para o 

bloco. Ressalta-se que o efeito torna-se nítido quando o bloco se expõe a um local luminoso, é 

este que irá projetar a luz e ter como efeito a sombra do outro lado do bloco.  
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As técnicas desenvolvidas para a produção do bloco de concreto translúcido 

demandam um grande tempo para a produção de poucas peças. Nas técnicas 

desenvolvidas até agora no Brasil, as fibras são costuradas entre duas placas de 

acrílico perfuradas. Este processo leva em média três dias para a produção de um 

bloco por uma pessoa, no processo desenvolvido pela Univates (TUTIKIAN; 

MARQUETTO 2015, p. 02). 

 

Ainda, segundo os mesmos autores, logo depois da concretagem, cada forma deve ser 

limpa e todos os seus pontos devem ser desobstruídos, aumentando, desse modo, o tempo de 

costura da fibra. Com a necessidade de se fazer a desforma, surge outro problema, como cada 

fibra deve ser cortada uma a uma, esse processo tornava-se lento e demorado, o que muitas 

vezes acabava danificando a forma e tornando-a inutilizada novamente. Cada erro cometido, 

causa impacto na produtividade e no custo do material, já que é feito de maneira manual, 

complicando, assim, sua inserção no mercado. 

Durante esse tempo de estudo, alguns fatores chamaram atenção dos pesquisadores, a 

brita não tinha um efeito satisfatório e acabava atrapalhando na hora da cura, não deixando os 

blocos com acabamento uniforme. Refazendo os testes, substituindo o concreto pela 

argamassa, houve então, um resultado surpreendente com características parecidas com os 

blocos desenvolvidos pela Litracon. 

Após a substituição do material o concreto foi substituído pela argamassa, foi 

reformulado novamente um traço do concreto, seguidamente, de uma última concretagem, 

usando maiores quantidades de fibras. Posteriormente aos testes realizados, decidiram trocar o 

concreto Figura 12 por argamassa Figura 13. Quando a o material base foi substituído, ou seja 

o concreto convencional foi trocado pela argamassa, proporcionou efeitos diferentes do que já 

se havia visto, a aparência do bloco se modificou, deu-o uma forma estética ainda mais 

esbelta do que já se era proporcionado, foram obtidos resultados positivos favorecendo os 

blocos de modo que o bloco ficou com um acabamento esmero, dissemelhante dos blocos que 

já haviam sidos produzidos até este momento. 
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Figura 12 - Bloco de concreto translúcido produzido pela Litracon 

 

Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

A partir da substituição dos materiais, a aparência dos blocos ficou melhor 

apresentável, foram obtidos resultados positivos e alguns resultados que acabaram não 

favorecendo os blocos. 

Quando a o material base foi substituído, ou seja o concreto convencional trocado pela 

argamassa, a mesma proporcionou efeitos diferentes do que já se havia visto. A aparência do 

bloco modificou-se, possuindo forma estética ainda mais esbelta do que já se era 

proporcionado, foram obtidos resultados positivos favorecendo os blocos. 

 

Figura 13 - Bloco translúcido de argamassa por Tutikian e Marquetto 

 
Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

Com satisfação nos resultados, iniciou-se a fase de testes para definir o traço, e a 

dosagem, para fabricação dos corpos de prova, dessa maneira avaliar os resultados obtidos 

dos blocos translúcidos. Para que isso acontecesse, utilizaram o cimento Portland CP-V-ARI 

(alta resistência inicial), areia média, areia fina, aditivo superplastificante de 3ª geração e água 

da rede pública. Sendo assim, moldaram-se 4 blocos, o primeiro de referência sem adição de 

fibra ótica, e os outros 3 com adição de 2 % da massa total do bloco de fibra ótica, 3 % e 4 % 

conforme mostra a Figura 14. 
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Figura 14 - Blocos translúcidos: bloco referência, com 2% de fibra do volume total, com 

3% do volume total e 4% do volume total, da esquerda para a direita 

 

Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

Porém, foram utilizadas formas diferentes Figura 15, do que a citada anteriormente, 

apesar dos materiais utilizados terem sido praticamente os mesmos, com exceção da brita nº 

0. Para que esses blocos fossem produzidos, não era mais preciso fazer furos nas fôrmas de 

acrílico, e também, não era mais necessário usar fôrmas de acrílico, já que no novo método 

utilizado, não havia a necessidade de entrelaçar a fibra ótica antes da concretagem, fazendo o 

processo se tornar mais ágil e com o custo da mão de obra reduzido. 

 

Figura 15 – Nova fôrma utilizada para a concretagem dos blocos translúcidos. 

 
Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

As dimensões iniciais dos blocos fabricados Figura 16 possuíam tamanho de 

27x30x22 cm. Posteriormente a cura, os mesmos foram levados a uma câmara úmida, as 

unidades referentes a temperatura e a umidade eram controladas durante um período de sete 

dias.  

 



39 

 

Figura 16 - Bloco translúcido antes do corte 

 
Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

Após a conclusão desses dias, extraíram os corpos de prova de 5x30x20 cm para os 

ensaiar a resistência à compressão do bloco translúcido Figura 17, e também do prisma. Já 

para os ensaios de compressão das argamassas, tração na flexão e absorção a capilaridade, 

foram extraídos corpos de provas com proporção de 4x4x16cm (TUTIKIAN; MARQUETTO, 

2015). 

 

Figura 17 - Bloco translúcido para ensaio de resistência à compressão do bloco 

 
Fonte: Adaptado de Tutikian; Marquetto (2015). 

 

Devido ao material ser base, e ter particularidades parecidas com as matérias primas 

utilizadas para fabricar os blocos translúcidos, utilizou-se as mesmas normativa como base 

para os testes. Nos ensaios realizados, percebeu-se uma redução de resistência à compressão, 

quando se faz uso das fibras óticas, porém, mesmo assim se alcançou elevadas resistências à 
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compressão, sendo essas superiores aos materiais convencionais utilizados nas obras da 

construção civil (TUTIKIAN; MARQUETTO, 2015). 

Segundo Tutikian; Marquetto (2015), perceberam que o modo, que o bloco de 

referência rompia era diferente da maneira dos demais. Os blocos que possuíam adição de 

fibra apresentaram ruptura brusca, rompendo paralelamente com às fibras, não cruzando o 

bloco como todo, já o bloco usado como referência partiu-se perpendicularmente, por onde as 

fibras eram cruzadas. 

Ainda segundo os mesmos autores, diferentemente de como se esperava, as fibras 

óticas auxiliam na resistência do bloco e na estabilidade, transmitindo o carregamento e se 

aderindo à pasta de argamassa. Com isso, as fibras acaba evitando, com que os fragmentos se 

soltem, caso ocorra um colapso na estrutura. 

Para Tutikian; Marquetto (2015), mesmo ocorrendo diferença de resultado, fica 

incontestável que o material pode ser utilizado na estrutura, e não somente como material de 

vedação. Constata-se que a variação de resistência ocorrida entre um bloco e o outro, possa ter 

acontecido, devido à maneira do corte do bloco, sem a exatidão necessária. 

Entretanto, não é possível ter a mesma convicção em relação ao resultado do estudo, 

pois, apesar de vários testes terem sido feitos, o estudo não se aprofundou. Também, não foi 

utilizada as ferramentas necessárias para se fazer uma avaliação exata. Dessa maneira, fica 

difícil afirmar que a adição de fibras óticas tem ou não relação direta com a resistência dos 

blocos, utilizando-se dessas técnicas para cortar os blocos. 

Para a determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de 

capilaridade, devido ao diferencial utilizado no trabalho, mais especificamente a fibra ótica, 

houve a necessidade de adotar o uso de temperaturas mais brandas para efetivar a secagem 

das amostras. Foi possível afirmar, que estes blocos possuem uma baixa permeabilidade 

(TUTIKIAN; MARQUETTO, 2015). 

De acordo com Tutikian; Marquetto (2015), os blocos possuem pequena 

permeabilidade, durante os 90 minutos de teste, o corpo de prova que mais absorveu água foi 

com 4% de fibra ótica, com 2,2 gramas, ou seja sua equivalência é de a 0,39% da massa do 

corpo de prova. Todavia, não pode-se comparar diretamente o bloco translúcido com 

argamassas convencionais, porém, o mesmo fica exposto as mesmas situações que uma 

argamassa de revestimento, é de extrema importância que o bloco praticamente não absorva 

água, pois trata-se de um material que não pode ser pintado, para não perder as características 

originais. Argamassas com um traço convencional apresentam absorção de 16,9%, cerca de 

40 vezes mais absorção que a argamassa utilizada neste trabalho.  
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Tutikian; Marquetto (2015), desenvolveram um bloco translúcido com acabamento 

superficial uniforme, para ser produzido em escalas industriais. O diagnóstico, não mais que 

esperado, foi de que a quantidade de fibras alterava as propriedades dos blocos translúcidos. 

Diferentemente do que já foi apresentado em outros trabalhos técnicos, este é também 

um material utilizado em estruturas. Podendo construir, paredes de alvenaria, em blocos 

translúcidos e assentar a estrutura de forma horizontal em edificações, como por exemplo 

lajes e forros sobre as paredes. 

Ainda Tutikian; Marquetto (2015), afirmam que blocos translúcidos referem-se a um 

material sustentável, pois substitui seus agregados convencionais por agregados naturais, 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD), também pela própria substituição das fibras 

óticas novas por resíduos das mesma, provenientes de cabeamento de redes telefônicas.  Pode 

também ser realizados ajustes no traço para reduzir o alto consumo de cimento, sem perder a 

resistência. 

 

2.2.2 Execução de Paredes de Vedação com Concreto Translúcido 

 

Este tipo de concreto translúcido permite, também, a interação e observação do 

público com os elementos em concreto, tornando o ambiente altamente dinâmico. Fato este, 

que ocorre, por exemplo, quando encontra-se uma árvore entre a fonte natural de luz e uma 

parede feita em concreto translúcido, depois de algum tempo a sombra da árvore muda de 

posição no reflexo da parede, passando a impressão de que o conjunto está em movimento 

(TUTIKIAN, 2009). 

Segundo Tutikian (2009), tendo como objetivo, a descrição do processo de execução 

de blocos de concreto translúcido para paredes de vedação basta, somente colocar os blocos, 

uns sobre os outros, até a altura desejada, para formar uma parede de concreto translúcido. No 

assentamento, recomenda-se utilizar o mínimo possível de material, pois a junta não será 

translúcida, ocasionando uma falhas sob na passagem da luminosidade. Desta forma, pode-se 

utilizar um selante flexível constituído a base de poliuretano ou uma argamassa colante AC - 

III. 
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Figura 18 – Blocos de concreto translúcidos expostos em forma de parede  

 
Fonte: Adaptado de Tutikian et al (2010). 

 

É ilustrado uma parede, a qual foi montada e exposta em uma feira de construção. A 

beleza da transparência vista na Figura 18, juntamente com a projeção da sombra de um lado 

para o outro do bloco dar-se um efeito indescritível quando relacionado a estética. Nota-se 

que ao aglomerado de pontos lado a lado transmitem luz, distanciando completamente do 

modelo convencional de paredes de concreto. 

 

Figura 19- Prisma com fonte luminosa azul 

 

Fonte: Adaptado de Tutikian et al (2010). 
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No prisma ilustrado na Figura 19, nota-se que se é disparado um feixe de luz azul atrás 

do bloco e o mesmo se projeta do outro lado deste bloco, a beleza agrega a aparecia de 

fragilidade inerente a estética fator que se contradiz ao própria resistência do matérias que 

constituem este bloco. 

 

2.3 ESTÉTICA DO PROJETO 

 

De maneira geral, os conceitos estéticos presentes nos blocos de concreto translúcidos, 

ajudam os profissionais da engenharia civil e da arquitetura, a elaborar e compreender melhor 

as dimensões do produto. 

Algumas observações devem ser feitas em relação ao concreto translúcido, assim 

como, os termos estéticos. O objeto em questão possui função aliada a forma, com isso cria-se 

uma associação entre o encanto e a funcionalidade, o material que é atraente deve ser 

analisado, muito além da sua beleza estética, e muito mais do que apreciação. Deve ser 

considerado não meramente como um bloco convencional, mas com uma visão de objeto 

artístico, isto é o fator que o diferenciara dos demais (RESTREPO, 2013). 

 

2.3.1 Passagem de Luz 

 

Segundo Restrepo (2013), para ser possível a translucidez é necessária a passagem da 

luz, tudo isso dependerá do volume de fios de fibra ótica, introduzido no concreto. No 

momento em que o concreto translúcido é submetido a testes, para verificar a luminosidade 

passante no material, são necessárias algumas analises metodológicas, entre elas, o tamanho e 

espessura das fibras, o traço, e a dosagem. 

Conforme explica o arquiteto e designer de iluminação MARTIN (2007), em um 

discurso realizado em Belo Horizonte, o concreto translúcido oferece muitas vantagens para o 

dia e para a noite. Como o material permite a entrada da luz do sol em áreas comuns das 

construções, pode ser uma ótima maneira de evitar desperdícios de energia.  

 

Cerca de 45% da energia elétrica de uma casa são gastas com a iluminação. Esse 

novo material, além de proporcionar modernidade e conforto ao ambiente, também 

poderá diminuir o valor das contas de luz no final do mês. Não há limites para os 

tamanhos e utilizações no Litracon (MARTIN, 2007, p. 32). 
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O material promete uma revolução na construção e no aproveitamento da 

luminosidade. Essa tecnologia obrigará a ter uma nova visão na maneira de iluminar os 

espaços.   

 

2.3.2 Translucidez 

 

A transparência e a translucidez possuem diferenças entre elas, apesar das duas 

partirem de origens parecidas. A transparência, possibilita a passagem de luz de maneira 

eficiente, assim, os objetos possuem forma nítida, por exemplo o vidro. Entretanto, a 

translucidez propicia a visualização dos objetos de maneira desfocada, por exemplo, um box 

de banheiro, ou seja, os objetos visto por trás de um material translúcido não serão visualizado 

de modo nítido. Usando os materiais de maneira eficiente, os dois possuem a inteligência 

capaz de permitir, com que a luz penetre nos ambientes, dessa maneira cumprem os desejos, e 

refletem a transmissão da luz (KALTENBACH, 2008). 

Segundo Restrepo (2013) a transparência é o resultado da evolução e combinação de 

diversos materiais, melhorando as condições de iluminação interior. Portanto, como o 

concreto translúcido começa a fazer parte dos materiais, os quais mudam a forma de como se 

vê a arquitetura, transformando espaços locais previamente escuros, em iluminados, essas 

evoluções abriram um leque de ideias inovadoras nos processos construtivos, conforme 

Figura 20.  

 

Figura 20 - Bloco de concreto translúcido com iluminação 

 
Fonte: Adaptado de Cunha (2009). 
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Para Kaltenbach (2008), inovações técnicas e materiais translúcidos, tais como vidro, 

plástico, concreto ou mesmo produtos metálicos, têm sido muito utilizado nos últimos anos, 

ampliando o leque de soluções, que permitem o controle luminoso e visual. Esses materiais 

possibilitam uma relação entre o interior e o exterior, que podem ser trabalhadas de forma 

variada e rica, oferecendo soluções integradas para projetos de desenvolvimento. 

A interação entre o meio interno e externo é possível quando se utiliza esta técnica de 

translucides nos blocos de concreto, na forma que sejam utilizados os matérias de maneira 

correta cumprem a transparência desejada. Proporcionando ao bloco anteriormente comum 

um artigo de decoração ao mesmo tempo que transmite uma sensação de rústica transmite a 

sofisticação (KALTENBACH, 2008). 

 

2.3.3 Iluminação com Fibra Ótica e o Concreto Translúcido 

 

De acordo com Campos (2002), a iluminação dos espaços com de fibra ótica tornou-se 

muito importante, para parte das obras da arquitetura moderna, sendo cada vez mais utilizada, 

devido a característica de permitir luz em um circuito de iluminação. Pode-se dizer, que a 

fibra ótica transporta a luz do sol a partir de um edifício, para os locais mais remotos. O 

sistema é simples, colocado em fachadas ou paredes, e lajes internas, permitindo que a luz 

solar que entra, possa ser percebida em todo edifício. 

A composição de base de fibras óticas é feita de um material dielétrico, possuindo 

estrutura cilíndrica, formada por uma região central, chamado de núcleo, onde a luz se 

propaga; em uma região periférica. As dimensões podem variar, dependendo do tipo de fibra 

pode ser de 8 micrometros a 200 micrometros (CAMPOS, 2002).  

Na opinião de Uribe (2010), o movimento que gera à passagem de luz, se guia de uma 

ponta até o seu fim, espelhando-se várias vezes sobre as paredes de ligação, que mandam o 

feixe outra vez ao núcleo. Por possuir medidas muito pequenas, as fibras, ao serem inseridas à 

mistura para a fabricação do concreto, torna-se um de seus elementos, ocasionando um 

material novo e homogêneo na estrutura, sem perder as características originais. 

 

2.4 APLICAÇÕES DO CONCRETO TRANSLÚCIDO 

 

Em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, foi estruturado e edificado um presidio 

modelo. O projeto que estava sendo realizado era uma cela protótipo, construída com concreto 

translúcido. O estudo foi feito para que a iluminação das celas, não necessitasse de lâmpadas, 
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nem interruptores, assim, os detentos que se encontravam nesse lugar, não poderiam usar 

esses objetos como arma (TUTIKIAN, 2010).  

Para Tutikian (2010), o material já foi aplicado em quebra-molas, em Estocolmo, na 

Suécia. Foram colocadas lâmpadas com baixo consumo de energia e alta durabilidade (LED), 

dentro de cada bloco de concreto translúcido, que ao escurecer, acendem, e também já 

auxiliam os motoristas, como forma de alerta. 

O concreto translúcido já teve suas aplicações em alguns lugares, segundo o autor 

citado acima, para que possa mostrar sua eficiência na pratica, hoje já possuem lombadas com 

o uso desse tipo de material, sendo utilizado também em uma construção de um presídio 

modelo.  

 

2.5 MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO 

 

O concreto é um material que proporciona segurança e comodidade as pessoas, por 

esse motivo, é o segundo material mais utilizado em todo mundo. Tem imensa capacidade de 

resistir a compressão, infelizmente, não tem a mesma capacidade para resistir a força de 

tração e flexão, mas se unido com aço, os dois materiais trabalham em conjunto e o concreto 

se transforma em um material resistente a todas essas forças. Para aumentar a trabalhabilidade 

do concreto são utilizados alguns tipos de aditivos. Para a fabricação de um bom concreto 

deve-se tomar alguns cuidados e seguir uma metodologia de dosagem e o traço. Tais fatos 

serão evidenciados pelos autores a seguir. 

Na concepção de Mehta; Monteiro (2008), o concreto é um material, composto por 

uma matriz aglomerante, formado por cimento hidráulico e água, também, por elementos de 

reforço, os agregado como a brita e a areia. Pode conter pigmentos, fibras, aditivos e adições 

em benefício de propriedade mecânica, física e de durabilidade. Quando utilizado para uso 

estrutural requer material resistente a tração, como o aço em barra, que forma o concreto 

armado e resiste às trações, compressões e flexões. 

Um material de fácil execução, o concreto é composto por materiais simples, porém 

sua microestrutura é um tanto complexa, heterogênea, composta por sódio e vazios que 

contém soluções alcalinas, também citado por (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Mehta; Monteiro (2008), entre as inúmeras características que tornam o concreto, o 

material de construção mais utilizado no mundo depois da água, pode-se citar:  

a) Pode ser aplicado em diversos lugares, como edifícios;  
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b) O concreto tem resistência à água, por isso pode ser usado em barragens, 

represas, pavimentos, etc.; 

c) Devido a consistência permite ao concreto uma excelente trabalhabilidade, 

promovendo diversas formas e dimensões de elementos estruturais; 

d) Baixo custo de seu material. 

O concreto pode apresentar duas fases: o estado fresco e o estado endurecido. 

Conforme diz Helene; Andrade (2005), no seu estado fresco tem a duração de uma a cinco 

horas, que é o tempo de mistura, transporte, lançamento e adensamento. 

Neville (1997), relata que a trabalhabilidade tem que ser determinada de acordo com 

as condições de cada processo, das características das formas, disposições e densidade de 

armadura, as técnicas a serem utilizadas, a geometria da peça, o acabamento que será 

utilizado, etc. Qualidades indispensáveis no processo de execução são a coesão e fluidez, o 

concreto coeso e fluido preenche toda a forma da peça e passa por todos os obstáculos, sem 

que ocorra a segregação e algumas falhas. 

No seu estado endurecido, a duração da vida do concreto é eterna, e tem início na 

hidratação do cimento. Segundo Helene; Andrade (2005), os principais parâmetros que 

dirigem as propriedades do concreto são o grau de hidratação e o fator de água/cimento, 

materiais esses, que são conhecidos por sua capacidade de resistir a esforços de compressão. 

Essa resistência é o oposto da durabilidade das estruturas, que também depende de outras 

características da construção. 

O concreto e por sua forma é um material ao qual possui como função a resistência e 

força, aliado a trabalhabilidade proporcionada pelos aditivos. É um material, composto por 

uma matriz aglomerante, formado por cimento hidráulico e água, também, por elementos de 

reforço, os agregado como a brita e a areia. Podendo apresentar duas fases: o estado fresco e o 

estado endurecido. 

 

2.5.1 Cimento 

 

Segundo Mehta; Monteiro (2008), cimento Portland é um aglomerante hidráulico, seus 

principais compostos são os silicatos, aluminato tricálcico, ferro aluminato tetracálcico, e 

ainda óxido de cálcio livre, óxido de potássio e sódio, de manganês, magnésio, fosfatos, 

fluoretos e sulfatos. Aos 28 dias é classificado de acordo com sua resistência, dada em 

Megapascal (MPa) de acordo com a cor, cinza ou branca faz referência. 
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O cimento influencia na longevidade do concreto e também na resistência mecânica. O 

silicato tricálcico é um dos componentes que possibilita uma elevada quantidade de calor de 

hidratação Esse material contribui para a resistência, desde seu primeiro momento de uso, e 

permite maior resistência já nas primeiras idades (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

De acordo com a ABNT/NBR 12655 (2015), cada saco de cimento deve ser 

armazenado separadamente, dependendo da marca, tipo, e classe, seguindo as recomendações: 

a) O cimento fornecido a granel deve ser estocado e armazenado em silo, provido 

de respiradouro com filtro para reter poeira, tubulação de carga e descarga, e janela de 

inspeção; 

b) O cimento fornecido em saco deve ser armazenado em pilhas, em local 

fechado, protegido contra a ação da chuva, nevoeiro ou condensação. Cada lote 

recebido na mesma data deve ser armazenado em pilhas separadas e individuais; 

c) As pilhas devem ser separadas por corredores permitindo o acesso, os sacos 

devem ser apoiados em paletes de madeira para evitar o contato direto com o chão; 

d) Os sacos devem ser empilhadas até uma altura máxima de 15 unidades, os 

quais devem ser consumidos no prazo de 15 dias, ou uma altura máxima de 10 

unidades, podendo permanecer por um tempo mais longo; 

e) Cada silo deve estar equipado com uma identificação com o tipo de registro, 

classe e marca do cimento, e sua identificação interna deve ser tal, que induza o fluxo 

do cimento até a área de descarte. 

Para manter-se a qualidade e o uso adequado do cimento, é necessário seguir as 

indicações descritas anteriormente, uma vez que, em contato com a umidade, o cimento perde 

suas características e muda seu estado. 

O cimento é um composto de inúmeros matérias entre eles os silicatos, aluminato 

tricálcico, ferro aluminato tetracálcico, e ainda óxido de cálcio livre, óxido de potássio e 

sódio, influenciando diretamente na longevidade do concreto. O cimento possui algumas 

especificações na forma em que se é armazenado para que não perca suas propriedades e de 

resultado de excelência.  

 

2.5.2 Agregados 

 

Segundo Mehta e Monteiro (2008), os agregados compõem cerca de 60 a 80% do 

volume do concreto, são considerados materiais inertes e de preenchimento, e não entram em 

complexas reações químicas com a água. 
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Entretanto para Neville (1997), a rocha matriz é responsável pelas formações 

químicas, tais como, consistência da massa, dureza, resistências, etc. Já as propriedades 

físicas, sofrem com danos das intempéries, já que ficam expostas por grande período de 

tempo, acabam se alto modelando, tais como dimensão das partículas, aparência e demais 

aspectos. Sendo assim, os agregados são responsáveis por características importantes para o 

concreto, assim que forem misturados desempenharam funções como, resistência, 

durabilidade. E em hipótese alguma podem ser vistas, como simples material de 

preenchimento inerte. 

De acordo com a ABNT/NBR 12655 (2015), agregados devem ser armazenados 

separadamente de acordo com o seu tamanho. São classificados de acordo com ABNT/NBR 

7211 (2009), não havendo nenhum contato físico entre as diferentes graduações, cada fração 

granulométrica deve ficar sobre uma base que permita escoar água livre de modo a elimina-la.  

 

2.5.2.1 Agregado Graúdo 

 

Para Bauer (1987), agregado graúdo é o pedregulho natural, ou a pedra britada provida 

do processo de trituração. Os grãos, em sua maioria, passam por uma peneira de malha 

quadrada com abertura nominal ABNT 152 mm e ficam retidos na peneira ABNT 4,8 mm. 

Dimensões mais comuns entre 4,8 mm a 50 mm. 

No Quadro 1, estão ilustrado os modelos de britas vendidos comercialmente, 

separadas por classificação quanto ao tamanho dos grãos. 

 

Quadro 1 - Granulometria das britas 
Tipos Dimensões (mm) 

Brita 0 4,8 A 9,5 

Brita 1 9,5 A 19,0 

Brita 2 19,0 A 25,0 

Brita 3 25,0 A 50,0 

Fonte: Adaptado de Bauer (1987). 

 

Os agregados podem chegar a constituir cerca de 80 % dos matérias constituinte do 

concreto. Os agregados devem ser armazenados separadamente de acordo com o seu tamanho. 

Ao qual de subdividem em duas categorias, os agregados miúdos e os agregados graúdos. No 
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agregado graúdo possui a brita no qual possuem especificações de acordo com sua dimensão, 

classificando por brita 0, 1, 2, e 3 (BAUER, 1987). 

 

2.5.2.2 Agregado Miúdo 

 

Segundo Bauer (1987), agregado miúdo é a areia natural quartzosa ou artificial, 

resultante do britamento de rochas estáveis.  

De acordo coma ABNT/NBR 7211 (2009), são agregados cujos grãos passam pela 

peneira com abertura de malha de 4,75mm, e ficam retidos na peneira ABNT 0,075 mm. 

Conforme Bauer (1987), a areia, considerada como agregado miúdo, é bastante 

utilizada na confecção de argamassas e concretos. Além disso, contribui para o aumento da 

trabalhabilidade e aumento da resistência ao fogo. A areia é classificada conforme seu tipo:  

a) AREIA FINA: A areia fina é geralmente a mais usada na construção civil, é o tipo de 

areia mais apropriada para rebocos internos, externos e em tetos, concretos usinados, e 

outros mais. 

b) AREIA MÉDIA: Empregada na maior parte das vezes nas confecções de estruturas 

pré-moldadas, assentamento de pisos e tijolos, concreto, argamassas de assentamento e 

revestimento. 

c) AREIA GROSSA: Usada na construção, destaca-se para reboco rústico, argamassa de 

assentamento, concreto, chapisco, e também na construção de quadras de futebol e 

vôlei. 

Os agregados miúdos cujos grãos são aqueles que passam pela peneira com abertura 

de malha de 4,75 mm, e ficam retidos na peneira 0,075 mm. Mais especificamente a areia é o 

principal material que compõe o agregado miúdo, sendo que também está se divide em três 

categorias areia fina, areia media e areia grossa (BAUER, 1987). 

 

2.5.3 Água 

 

Conforme a ABNT/NBR 12655 (2015), a água utilizada, com finalidade de 

amassamento do concreto, deve ser armazenada em caixas cobertas. Desse modo, evita a 

infecção da água por elementos estranhos e contaminados. 

De acordo com Bordin (2010), o Brasil passou a usar a ABNT/NBR a partir dos anos 

40, pois até então não tinha um texto, nem uma norma específica que abordava sobre a 
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qualidade da água de amassamento do concreto, para a construção civil. Por conta disso, as 

empresas brasileiras optaram por seguir as decisões de outros países. 

Com isso, o Comitê Brasileiro de Cimento, usando como exemplo o projeto de normas 

internacionais, criou um padrão para o brasil, a ABNT/NBR 15900 (2009) - Água para 

mistura de concreto, onde diz que a água de abastecimento público é boa para concreto e não 

se faz necessário ensaios para averiguação dos mesmos.  

Quando a água vem de fontes subterrâneas, ou de captação pluvial, a mesma pode ser 

boa para o uso do concreto, mas deve ser ensaiada. No caso, a água do mar, não deve ser 

utilizada em concreto armado ou protendido, basicamente por atacar a armadura (BORDIN, 

2010). 

Segundo Cordeiro (2001), a água que é misturada no concreto tem duas importantes 

funções, uma delas permite as reações químicas do concreto, a começar pela hidratação do 

cimento Portland, e a outra função serve para o amassamento, contribuindo para que o 

material adquira uma adequada consistência, proporcionando, trabalhabilidade. Deve-se 

lembrar que apenas águas potáveis devem ser usadas. 

A água utilizada na mistura do concreto deve ser limpa e não pode conter substâncias 

nocivas ou que interfiram no processo de hidratação, de forma a não influir nas reações e não 

alterar suas propriedades físicas e mecânicas. A água utilizada na cura também deve ser isenta 

de óleos, ácidos, orgânicos, etc., para não manchar a superfície (RIBEIRO, 2010). 

A água tem por sua finalidade permitir o amassamento no concreto, também possui 

especificações regidas pela ABNT/NBR para sua forma de armazenamento criando assim um 

padrão para a água utilizada no concreto.  Ela deve ser limpa e não pode conter substâncias 

nocivas ou que interfiram no processo de hidratação.  

 

2.5.4 Adições Minerais 

 

Albuquerque; Lima (2014), citam, que quando adicionado uma quantidade igual ou 

superior a 5% de adições minerais, junto com a massa do cimento, as mesmas melhoram as 

propriedades do concreto, diminuindo a porosidade, aumentam a compacidade, aumentam a 

resistência e melhoram os aspectos do concreto. Atuando na microestrutura do concreto, pode 

ter ação pozolânico e hidráulica, preenchendo espaços causados pela falta finos. As 

cinzas volantes diminuem a incidência de eflorescência e riscos de reação alcalina. 

De acordo com a ABNT/NBR 11172 (1990), é recomendado o uso do termo adição 

para se referir ao produto de origem mineral adicionado ao cimentos, argamassas e concretos 
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para alterar as suas características, e o termo aditivo para produto químico adicionado em 

baixos níveis, em argamassa e concreto para alterar as suas características em estado fresco ou 

endurecido. 

A adições minerais podem ser definidas como materiais utilizados conjuntamente com 

o cimento Portland, tem o objetivo de proporcionar um desempenho tecnológico diferenciado 

em produtos cimentícios. Em alguns casos, pode haver uma redução nos custos de produção 

devido à substituição de uma parte do clínquer por materiais mais pobres, uma vez que as 

adições minerais são geralmente obtidas a partir de resíduos industriais ou agrícolas 

(CORDEIRO, 2006). 

Entretanto para Nita; John (2007), adições minerais são definidos como aqueles que 

têm na sua composição silicatos ou silício-aluminatos amorfo, com pouca ou nenhuma 

atividade aglomerante, mas, quando em contato com a água à temperatura ambiente, reage 

com o hidróxido de cálcio formando componentes com propriedades cimentantes. 

Para Albuquerque; Lima (2014), o concreto é um material que consiste, 

essencialmente, da mistura em proporções adequadas, de materiais tradicionais, (cimento, 

agregados e água). No entanto, este concreto produzido com componentes tradicionais, 

apresenta uma série de limitações em seu desempenho, tais como, baixa resistência à tração, 

alta retração por secagem, baixo fluxo, e baixa resistência em comparação da compressão 

versus massa específica, também limita a aplicações em estruturas de concreto.  

A seleção da adição mineral adequada depende do seu tipo, da composição química do 

clínquer, e do desempenho esperado para o cimento. Por exemplo: a escória de alto forno e as 

cinzas volantes, proporcionam a redução do tempo de pega e o aumento das resistências 

iniciais (ALBUQUERQUE; LIMA, 2014). 

A inclusão das adições alteram as características do concreto, propiciando uma 

melhora no desempenho. No enfoque ambiental, a reutilização desses resíduos garante uma 

melhoria positiva, de modo que diminui os índices de poluição causados pelo abandono dos 

materiais descartados. Além disso, conseguem reduzir os custos, conforme substituem o 

cimento. Toda adição mineral exerce uma função diferente, conforme sua atividade química, 

granulometria, e composição mineralógica (MEHTA; MONTEIRO,2008). 

A adição de minerais com adição equivalente a 5% melhoram as propriedades do 

concreto, aumentam a compacidade, aumentam a resistência e melhoram os aspectos do 

concreto. Possuindo o objetivo de proporcionar um desempenho tecnológico diferenciado em 

produtos cimentícios. Porém a seleção da adição mineral adequada depende do seu tipo, da 

composição química do clínquer, e do desempenho esperado para o cimento. 
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2.5.5 Aditivos 

 

Segundo Ambrozewicz (2012), os aditivos são substâncias, que quando adicionadas ao 

concreto servem para aperfeiçoar as características já existentes, porém não corrigem defeitos 

provenientes de um concreto moldado, nem malfeito. 

Ainda para Ambrozewicz (2012), é possível a aplicação de um aditivo quando deseja-

se: 

a) Aumentar a compacidade;  

b) Aumentar a resistência aos esforços mecânicos;  

c) Melhorar a trabalhabilidade; 

d) Diminuir a higroscopicidade;  

e) Diminuir a retração; 

f) Aumentar a durabilidade; 

g) Melhorar o endurecimento em tempo frio; 

h) Dar aptidão para ser injetado; 

i) Preparar concretos leves; 

j) Retardar ou acelerar a pega; 

k) Diminuir a permeabilidade; 

l) Diminuir a exsudação; 

m) Melhorar a colocação em tempo quente;  

n) Dar possibilidade de revibração; 

o) Melhorar a resistência as águas agressivas;  

p) Possibilitar desmoldagem rápida. 

A função dos aditivos é de aperfeiçoar as características já existentes, porém não 

corrigem defeitos provenientes de um concreto moldado, nem malfeito. Cita-se que os 

aditivos podem ser usados quando se necessita, diminuir a retração, aumentar a durabilidade, 

melhorar a colocação em tempo quente, melhorar a trabalhabilidade entre outras funções.  

Segundo a descrição da normativa ABNT/NBR 11768 (1992), os produtos aos quais 

são incorporados ao concreto, feito de cimentos Portland, são definidos como aditivos, 

quando estes, são utilizados de forma correta e servem para melhorar e modificar 

características do concreto. Para Neville (1997), em certas condições é considerado 

impossível o uso do concreto sem os aditivos, isto por que, os aditivos tem de fazer alterações 

nas características, podendo moldar o concreto de acordo com o projeto. 
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Segundo Neville (1997) os aditivos apresentam as seguintes propriedades e benefícios 

expostos no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Estado dos aditivos 
Estado Fresco Estado Endurecido 

‐ Aumenta a trabalhabilidade do concreto; ‐ Aumenta a resistência à compressão; 

‐ Não altera o tempo de pega do cimento Portland; ‐ Aumenta a resistência à flexão; 

‐ Facilita o adensamento e o lançamento; ‐ Aumenta o modulo de elasticidade; 

‐ Facilita o bombeamento; ‐ Aumento da durabilidade do concreto; 

‐ Alta taxa de redução de água 

(40%aproximadamente); 
‐ Melhor acabamento do concreto endurecido; 

‐ Aumenta da coesão e redução da segregação; ‐ Possível redução do consumo de cimento Portland 

para uma dada resistência; 

‐ Reduz o fator água / cimento; ‐ Redução de permeabilidade; 

‐ Reduz os tempos de cura ambiente ou a vapor. ‐ Redução de fissuras. 

Fonte:  Adaptado de Neville (1997). 

 

É um material recomendado para uso em todos os tipos de concreto, onde deseja-se 

alta redução da água de amassamento, mas que mantenha o concreto com uma 

trabalhabilidade e fluidez grande. 

 

2.5.5.1 Classificação 

 

De acordo Ambrozewicz (2012); Diprotec (s.d), existem vários tipos de aditivos, entre 

os quais: incorporação de ar, plastificantes, de cura, impermeabilizantes, dispersores, gás ou 

espuma, produtos aceleradores, retardadores e superplastificante, estes são os principais 

aditivos. 

a) Incorporadores de ar: melhoram a plasticidade, e a durabilidade, a 

permeabilidade, a higroscopicidade, e a homogeneidade das argamassas e dos 

concretos; 

b) Plastificantes: são benéficos para a plasticidade de concretos e argamassas, 

pode ser útil para uma excelente compactação, com relação ao uso de energia. 

Significativamente reduz a quantia de água, portanto, ocorre o aumento de resistência, 

e uma economia no uso do cimento, também propicia a redução da retração; Produtos 
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de cura são usados sobre o concreto, após o seu lançamento. Impedem a evaporação a 

água do amassamento nos primeiros dias; 

c) Impermeabilizantes; podem agir de dois modos: por obturação dos poros, ou 

por ação repulsiva sobre a água; 

d) Dispersores: são utilizados para se obter argamassas injetáveis, e para melhorar 

a resistência mecânica; 

e) Produtos de gás ou espuma: produzem concretos porosos, ocasionando o 

aparecimento de gás ou espuma, em maior porcentagem, que os incorporadores de ar; 

f) Aceleradores de pega: são todos os aditivos os quais possuem ação química. 

Facilitam a dissociação da sílica e da cal, nos silicatos, e da alumina nos aluminatos, 

agentes responsáveis após a reação, de provocar o endurecimento na pasta e a 

resistência. Com a dosagem de aceleradores de pega aumenta-se em torno de 50 % há 

70 % a resistência inicial em relação aos concretos, os quais não possuem esse aditivo, 

tento também, resultados inferiores na agilidade em desforma e liberação da área; 

g) Retardadores de pega: aditivos com função química, seus princípios, são de 

impedir que as reações de pega dos silicatos e aluminatos ocorram em tempo real, 

possibilitando que o processo ocorra de maneira lenta. Este retardo só acontece por 

causa das ações químicas, que espalham-se entre o concreto e evita a reação de 

endurecimento de maneira geral.  

Segundo Silva (1995), relata que aditivo plastificante aplicado em mistura com areia 

grossa, minimiza as diferenças de tonalidade e reduz a exsudação, o que pode ajudar caso não 

for possível substituir o agregado, e comenta sobre a importância da dosagem do concreto: 

 

O melhor impermeabilizante para um concreto é o próprio concreto, isto é, um 

concreto bem dosado, com baixa relação água/cimento, uso de superplastificante e 

boa compactação, se necessário Silva (1995). Aditivo superplastificante para 

concreto, é líquido e pronto para o uso, é livre de cloretos, foi desenvolvido para 

produção de concretos fluídos, Concretos Reodinâmicos e Concretos de Alto 

Desempenho (CAD). Geralmente, são utilizados na indústria de pré‐moldados e 

concretos protendidos, onde se tem alto teor de ar incorporado e se requer maior 

plasticidade, baixo fator água / cimento, durabilidade e desempenho (NEVILLE, 

1997, p. 145). 

 

Resume-se que os superplastificante, se assemelham com os plastificantes, os dois 

possuem a capacidade de reter água, aumentam a trabalhabilidade e fluidez. Entretanto, os 

superplastificante realizam os serviços com maior eficiência. Usa-se quando se faz 

necessários concretos com elevados slumps (maior ou igual a 150 mm), e elevadas reduções 
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de água, esses aditivos, podem reduzir de 10 a 20 % da água do traço (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994).  

Existem vários tipos de aditivos e cada um é classificado de acordo com suas 

especificações e suas funções, sendo como funções principais incorporação de ar, 

plastificantes, de cura, impermeabilizantes, dispersores, gás ou espuma, produtos 

aceleradores, retardadores e superplastificante. 

 

2.6 TECNOLOGIA DO CONCRETO 

 

De acordo com Ribeiro (2010), a transição do século XIX foi visto como um período 

de extremo avanço, em relação a história do concreto estrutural, referência tecnológica, 

sistemas estruturais, métodos de cálculo, emprego e possibilidades de uso, e quando iniciaram 

as publicações técnicas e a normatização do seu uso. 

Na primeira metade do século XX para a história do concreto foi um período de 

consolidações e aplicação de conhecimento, tudo isso, ocorrendo dentro de um cenário 

histórico marcado pelas duas grandes guerras. Durante esse período, surge o concreto 

protendido, fabricado em 1919 na Alemanha, teve sua tecnologia desenvolvida por Eugene 

Freyssine, engenheiro francês (RIBEIRO, 2010). 

Shehata (2005), relata que o avanço da ciência e a engenharia foram benéficos para o 

concreto. Estes avanços propiciaram construções, que até então, não existiam, construções sob 

o mar, em desertos, e em regiões polares. Pesquisas envolvendo pasta, agregados, zonas de 

transição, trouxeram evoluções significantes, levando ao desenvolvimento de novos concretos 

(uso de nano partículas de sílica, etc.), mais resistentes, e mais compactos 

Pode-se ressaltar que o concreto de alto desempenho (CAD), surge no início dos anos 

90, e chega com um conceito inovador, o qual possui elevada resistência, durabilidade, dentre 

outras vantagens. O CAD foi utilizado na construção de edifícios recordes em altura, em seus 

respectivos tempos: as torres Petronas, em Kuala Lumpur, na Malásia, em 1997 e; o Burj 

Dubai, Dubai, Emirados Árabes, em 2010. No Brasil, pode-se citar o edifício comercial e-

Tower, em São Paulo, concluído em 2005, sob arquitetura de Aflalo & Gasperini, o 10º 

edifício mais alto do Brasil, onde utilizado CAD colorido atingindo no canteiro de obra, 

resistência à compressão de 125 MPa, valor recorde nesse país (RIBEIRO 2010). 

De acordo com Ribeiro (2010), com o avanço da tecnologia, surgiram inúmeros 

modos de se fabricar concretos, e com inúmeras utilidades.  
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O concreto de alto desempenho tem como característica o excelente desempenho da 

resistência final aos 28 dias. No Brasil a necessidade de se produzir peças menores e com 

maiores resistências deram espaço para o surgimento dos concretos de alta resistência. 

Podendo ser diferenciado do concreto convencional sendo primordial a seleção dos materiais 

e suas dosagens corretas, para se garantir a excelência deste concreto.  

 

2.6.1 Concreto de alto desempenho (CAD) 

 

Ribeiro; Pinto; e Starling (2006), definem que o concreto de alto desempenho, tem 

como atributos principais o excelente desempenho da resistência final aos 28 dias. Pode 

atingir valores de 160 MPa ou superior a isso, por possuir excelente durabilidade e 

compacidade, resiste bem a ambientes agressivos e apresenta altíssimos padrão de 

impermeabilidade, possui alta plasticidade, o que facilita a execução da concretagem. A 

utilização adequada do CAD permite a construção de paredes mais delgadas, reduzindo o 

volumes de concreto; propicia ganho de área útil na edificação e diminui o peso da estrutura. 

Conforme complementa Ribeiro, Pinto e Starling (2006) estas aplicações são usadas 

em locais, aos quais necessitam maior resistência mecânica, em lajes protendidas ou pré-

moldadas. O CAD também, é muito eficaz quando é necessário uma desforma acelerada. 

Juntando a eficiência do aço com o concreto e a relação de aderência entre eles, esse concreto 

é indicado para obras subterrâneas, edifícios, lajes, entre outros segmentados da mesma 

incidência. 

Atualmente, no Brasil, o concreto já é uma realidade, com a necessidade de se 

produzir peças menores e com maiores resistências, surgindo os concretos de alta resistência. 

Esse tipo de concreto, vem sendo muito comercializado por usinas, e o maior objetivo do seu 

uso, é aumentar a durabilidade, qualidade, entre outras melhorias.  

De acordo com Amaral (1992), a evolução dos concretos produzidos ao longo dos 

anos, resulta em um concreto de alto desempenho. Existe uma imensa diferença de um 

concreto que possui alto desempenho para um concreto convencional, e de fato, um maior 

controle na seleção dos materiais e nas etapas de dosagem, mistura, adensamento, transportes 

e cura, além do mais, o uso preciso de aditivos químicos e minerais permite, a produção de 

concreto com propriedades melhoradas. 

O concreto de alto desempenho tem como característica o excelente desempenho da 

resistência final aos 28 dias. No Brasil a necessidade de se produzir peças menores e com 

maiores resistências deram espaço para o surgimento dos concretos de alta resistência. 
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Podendo ser diferenciado do concreto convencional sendo primordial a seleção dos materiais 

e suas dosagens corretas, para se garantir a excelência deste concreto.  

 

2.6.2 Concreto auto adensável (CAA) 

 

O concreto auto adensável, foi desenvolvido com o objetivo de resolver o problema da 

falta de mão de obra qualificada. Inventado no ano de 1988, foi nomeado como concreto de 

alto desempenho em um primeiro momento, posteriormente, foi conhecido como 

autocompactável, autonivelante ou reoplástico. Atualmente, o concreto auto adensável possui 

características impressionantes como a fluidez, é ótima homogeneidade da mistura, o que faz 

com que esse concreto resista a segregação, capacidade de se manter estável, o que torna esse 

concreto capaz de preencher espaços vazios nas fôrmas, pois, devido a sua fluidez os espaços 

restritos não se tornam um problema (GOMES, 2006). 

 Entretanto Gomes (2006), salienta que, para que o concreto possua todas essas 

características deve-se tomar alguns cuidados, tais como, para que o mesmo possua elevada 

fluidez, a pasta do concreto deve lubrificar e espaçar adequadamente os agregados, para que o 

atrito interno entre a armadura e as paredes, dentro da fôrma, não comprometam a capacidade 

do concreto escoar. Em relação a segregação, a granulometria dos agregados deve sempre 

estar limitada, para que, o mesmo possa fluir, ao contrário da viscosidade da pasta, que deve 

estar sempre elevada para manter os grãos em suspensão, e não sofrer com o efeito da 

gravidade. 

O concreto auto adensável veio com o objetivo de resolver o problema da falta de mão 

de obra qualificada, tendo como principal característica sua, a fluidez incrível, e também sua 

ótima homogeneidade da mistura, fazendo assim com que ele resista a segregação.  

 

2.6.3 Concreto aparente  

 

Segundo Rivera (2007), em Cartilha destinada a Contratação, Execução e 

Recebimento de Concreto com Superfícies Aparente Conformadas, apresentada em 1976 pelo 

Instituto Alemão do Concreto e a Associação Federal Alemã, se deu pela primeira vez a 

definição de concreto aparente, concreto aparente é o concreto cujas superfícies visíveis 

cumprem funções estéticas e apresentam uma aparência previsível. 

Para Estrutura à Mostra (2003), por definição, é chamado de concreto aparente, aquele 

obtido pela mistura de cimento, agregados, água e, às vezes, aditivos, mas que não recebe 
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nenhum revestimento com pasta ou argamassa na superfície. Além disso, por se tratar de um 

material que será usado como acabamento, exige uma grande preocupação com a sua 

aparência final. A manutenção é simples, e se realizada da maneira correta a parede pode se 

manter nova por muitos anos.  

Para a boa qualidade do concreto aparente, alguns itens são indispensáveis. De 

acordo com Paulo Fernando Araújo da Silva, diretor da Concremat Engenharia e 

Tecnologia, a relação água-cimento nunca deve ser superior a 0,55, a retração do 

concreto deve ser inferior a 0,05% e a abertura de fissuras não deve ultrapassar a 

marca de 0,2 mm. Embora esses índices não tenham normalização no Brasil, é o que 

estudos teóricos e práticos nos demonstram, afirma o especialista. Silva ressalta 

ainda que esses valores servem como parâmetros, mas variam caso a caso. Numa 

cidade quente como Santos-SP, a retração deve ser menor do que 0,03%, por 

exemplo (ESTRUTURA À MOSTRA, 2003 p.01). 

 

Na opinião de Helene (2005), o concreto aparente necessita ter resistência à 

compressão, e deve ser superior à 40 MPa, o fator água/cimento inferior a 0,45%, e cimentos 

possuindo menor teor de silicato, fazendo com que diminuam as ocorrências de 

eflorescências. 

Para que o concreto fique aparentemente apresentável, alguns cuidados especiais 

devem ser tomados em respeito à granulometria dos agregados, a qual deve ser contínua, e à 

escolha do cimento, deve ter a mesma procedência do início ao término da obra, para evitar 

manchas e diferenças de tonalidade no produto final.  

 

 

2.6.4 Concreto Vivo 

 

Descreve Garcia (2015), na Revista Exame, que surgiu um novo material capaz de 

cobrir fissuras e até mesmo rachaduras. Todo concreto fissura com o passar dos anos as 

estruturas podem entrar em colapso. Apesar de ser novo existindo poucos estudos e testes 

sobre este material, o concreto vivo chega chamando a atenção.  

Ainda de acordo com Garcia (2015), o concreto desenvolvido pela Universidade de 

Tecnologia de Delfin, na Holanda, afirma que foi encontrado a solução que tanto incomoda os 

engenheiros, sobre o problema biológico do concreto. Um grupo de cientistas, liderado pelo 

professor Jonkers, criaram e nomearam o bioconcreto, uma espécie de concreto que se 

conserta sozinho utilizando bactérias. 

O bioconcreto é misturado com o concreto convencional, de forma homogênea, mas 

com um ingrediente a mais, chamado pelos exploradores de agente de cura. Esse agente fica 

intacto durante a mistura, sendo ativado apenas se o concreto rachar e sofrer infiltrações. Os 
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estudos iniciaram em 2006, quando um engenheiro em uma conversa com um micro biólogo 

perguntou se era possível criar um concreto que se auto preenchesse. Passados três anos, 

Jonkers encontrou uma solução para o problema (GARCIA, 2015). 

Para Garcia (2015), o concreto age de modo simples quando as fissuras surgem, a água 

penetra pelas infiltrações e abre as cápsulas. A bactéria germina e se alimenta com o lactato. 

Este processo faz com que elas combinem o cálcio, com íons de carbonato que irá formar o 

calcário, para preencher essas fissuras. 

 

2.6.5 Outros tipos de concreto 

 

De acordo com Ribeiro (2010), pode-se dizer, que, atualmente o cliente pode escolher 

o concreto ideal para sua obra. Alguns deles podem ser comparados: com efeito Fotocalítico, 

concreto Autolimpante, e concreto Despoluente:  

a) Concreto com efeito fotocalítico: esse efeito é importante no avanço da 

tecnologia do concreto, o desenvolvimento do mesmo promove a autolimpeza 

suficiente exposta que combate a poluição em favor da sustentabilidade; 

b) Concreto Autolimpante: o Autolimpante, elaborado com cimento composto por 

substâncias catalisadoras, sob raios ultravioletas, atua de acordo com o fenômeno da 

foto catálise, gera a decomposição de compostos biológicos que promove a limpeza da 

superfície e a conservação da qualidade estética; 

c) Concreto despoluente: o composto de cimento e substâncias catalisadas sob a 

incidência de raios ultravioletas é conceituado como despoluente e atua conforme o 

fenômeno de foto catálise, no qual gera a eliminação de alguns poluentes como óxido 

de azoto (NOx) e de Compostos Orgânicos Voláteis (COVS), isto faz com que reduza 

a poluição no meio ambiente.  



3 METODOLOGIA 

 

 A Metodologia científica é o estudo dos métodos ou dos instrumentos 

necessários para a elaboração de um trabalho científico. É o conjunto de técnicas, formas e 

processos empregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica, 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Este trabalho desenvolveu-se com embasamento teórico em, livros, revistas, internet, 

uso das NBR’s, artigos técnicos, dissertação de mestrado, teses de doutorado, e outros 

trabalhos de conclusão de curso com tema semelhante.  

Após levantar dados, e obter o devido conhecimento sobre o tema, por meio de 

pesquisas já realizadas, foi possível a elaboração dessa pesquisa sobre o concreto translúcido, 

ao qual o material faz referência a uma técnica ainda não tão conhecida. 

A transição dos fatos de conhecimento adquirido, até a teorias utilizadas na elaboração 

desse trabalho, somente deu-se por significância e êxito da dedicação imposta a ele, no qual 

envolve uma equipe composta entre a coordenação, orientação acadêmica, e também, com 

participação de forma direta e indireta de profissionais técnicos.  

   

3.1 TIPO DE MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Utilizou-se neste trabalho como método de pesquisa o método indutivo. Baseou-se em 

estudos já existentes para se avaliar e tirar conclusões mais genéricas. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), indução é um processo mental por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatado, infere-se uma 

verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos 

argumentos indutivos é levar a conclusão, cujo conteúdo é muito mais amplo, que as 

premissas, nas quais se basearam. 

Segundo Gil (2008), o método indutivo procede inversamente ao dedutivo: parte do 

particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados 

particulares. Isso significa que a indução parte de um fenômeno para chegar a uma lei geral 

por meio da observação e de experimentação. 
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3.2 NÍVEL DE PESQUISA 

 

Como nível de pesquisa foi utilizado o explicativo, ao qual procura-se verificar os 

fatores que estão envolvidos na ocorrência dos fenômenos.  

Segundo Gil (2008), é o nível de pesquisa que busca explicar a razão pelo qual as 

coisas estão de determinada maneira, aprofundando o conhecimento da realidade.  

Ainda Gil (2008), este tipo de nível de pesquisa é utilizado, principalmente, nas áreas 

ciências naturais, na prática de experimentações. 

De acordo com Silva; Meneses (2001), este método explica a razão e o porquê dos 

eventos. Quando realizada no campo da ciências naturais necessita de uso de método 

experimental. Desta forma normalmente assume a forma de pesquisa experimental e pesquisa 

expest-facto. 

 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Para Marconi e Lakatos (1999), existem diferenças entre o delineamento da pesquisa e 

a delimitação da pesquisa, enquanto o delineamento está relacionado à forma a qual será 

realizado o trabalho, quanto à metodologia adotada, a delimitação estabelece limites para a 

pesquisa, sendo esta delimitada em relação a três fatores. 

O delineamento de pesquisa é uma forma de nortear os estudos abordados dentro do 

contexto utilizado no trabalho em teor. Para que assim, as ideias sejam subjetivas ao 

transmissor e ao receptor. 

Neste trabalho foi utilizado como delineamento de pesquisa o estudo experimental, no 

qual foram feitos testes em laboratórios para averiguar os resultados.  

De acordo com Gil (2008), este delineamento consiste em determinar um objeto de 

estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, e definir as formas de 

controle de observação dos efeitos, que a variável produz no objeto. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos de coleta de dados que foram utilizados são: aplicação de testes, 

imagens e observação. 
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De acordo com Marconi; Lakatos (2003), a aplicação de testes é um tipo de 

instrumento é utilizado, com a finalidade de obter dados que permitam medir o rendimento, a 

frequência, a capacidade, ou a conduta do indivíduo de forma quantitativa. 

Gil (1999), descreve que os testes mais adotados em pesquisa social são de dois tipos: 

projetivo (visual, gráfico), e sociométrico. 

Os testes foram realizados no período de agosto a novembro de 2016, sendo utilizado 

o laboratório da Uceff – Faculdades (LAMAS), bem como os equipamentos: prensa 

hidráulica, betoneira, retifica, fôrma de corpo de prova, frasco Chapman, frasco Le Chatelier, 

balança de precisão, conjunto para adensamento de tronco de cone, alicates, caixa d’água, 

compressor, vibrador de peneiras, quarteador, estufa, mesas, medidores de agua, carrinho de 

mão, baldes, colheres, pás, serra e etc. 

Para Marconi; Lakatos (2003), a observação é uma técnica para conseguir 

informações, e utiliza os sentido para obter alguns aspectos da realidade. Ver e ouvir não são 

apenas elementos que constituem uma observação, fotos ou fenômenos também podem ser 

examinados. 

De acordo com Gil (1999), quando a observação dos fatos ocorre na forma direta, e 

que assim não haja nenhuma forma de intimidação, se dá uma vantagem em relação as outras 

formas de instrumento. 

A observação utilizada como uma técnica de coleta de dados com intuito de coletar 

informações e assim utilizando-as para introdução dos aspectos da realidade. Portanto não 

consiste apenas em ler ou ouvir, mas sim examinar fatos e fenômenos aos quais serão 

estudados, (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Gil (1999), e Marconi; Lakatos (2003), afirmam que a observação apresentam algumas 

vantagens porém algumas limitações, abaixo estão descritas: 

a) Vantagens – tem como vantagem possibilitar meios diretos e satisfatórios para 

estudar uma ampla variedade de fenômenos; propicia a coleta de dados sobre um 

conjunto de atitudes comportamentais; 

b) Limitações – Possui como limitação a presença do pesquisador pode provocar 

alterações no comportamento dos observados; os acontecimentos podem ocorrer 

simultaneamente, dificultando a coleta dos dados; fatores imprevistos podem 

interferir na tarefa do pesquisador; algumas informações podem não ser acessíveis 

ao pesquisador. 

A observação foi aplicada no período de agosto a novembro de 2016, realizada no 

laboratório da Uceff - Faculdades (LAMAS), sendo posteriormente apresentado no trabalho. 
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Botelho (2012 apud Marin e Roldán 2012), descreve que existem dois usos para a 

fotografia e imagem metodológica, de forma de uso extrínseco e intrínseco, a forma 

extrínseca é o que faz o registro documental dos objetos e situações, seus procedimento 

mecânicos de representação, este uso é bastante utilizado nas pesquisas das ciências naturais e 

sócias. Já o uso intrínseco as imagens, fotográficas que constroem argumentos e discutem 

hipóteses sustentam visualmente o desenvolvimento conceitual de uma investigação, 

formulando perguntas, descrevendo situações, defendendo posições éticas. 

 

3.5 DEFINIÇÃO DA ÁREA E POPULAÇÃO ALVO 

 

Como definição de área ou público alvo, são os materiais para produção do concreto. 

No qual foi dirigido a profissionais da área de engenharia civil. 

De acordo com Parente (2003), uma amostra significa uma porção de uma 

determinada população. E é, está fatia ou porção que de fato serão analisadas. O tamanho da 

amostra depende de alguns aspectos, como por exemplo, a técnica de coleta de dados 

utilizados na pesquisa. 

A amostra desta pesquisa delimita-se em 5 tipos de materiais, sendo: 

a)  Areia: massa específica, massa unitária, absorção de água e granulometria; 

b)  Brita: massa específica, massa unitária absorção de água e granulometria; 

c)  Cimento: massa específica;  

d)  Concreto referência e com adição de 0,3 % de fibra ótica: slump, resistência a 

compressão, e imagens por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

e)  Água: potável.  

Como técnica de análise e interpretação de dados, foi utilizado o modelo 

probabilístico, decorrentes das probabilidades levantadas, após diagnosticados os fatores 

relevantes, na fabricação do concreto translúcido. Aos quais tem hipóteses a serem concluídas 

na amostra, sendo possível medir com mais rigor, através de cálculos da respectiva 

probabilidade.  

Segundo Teixeira (2003), referente a amostra probabilística podem ser destacadas: 

aleatória simples, sistemática, estratificada, por conglomerado e por etapas, estas utilizadas, 

proeminentemente, na pesquisa de natureza quantitativa. Já da amostra não-probabilística 

resultam aquelas selecionadas por acessibilidade, por tipicidade e por cotas, próprias aos 

estudos qualitativos.  
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3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Com relação a técnica de analise interpretação de dados, esta pesquisa classifica-se 

como qualitativa e quantitativa. Nesse trabalho foi utilizado o método de análise qualitativa 

com ênfase na qualidade, resistência e estética do concreto translúcido. Como processo inicial 

a coleta de dados em fontes externas, artigos, revistas, sites sobre o tema. A partir deste ponto, 

começou-se a caracterizar os componentes na formação do concreto translúcido, buscando 

métodos já utilizados baseando-se em estudos realizados. 

Segundo Gil (2008) o método qualitativo, é aquele no qual você avaliar 

principalmente a opinião de resultado de uma pesquisa, isso significa que você vai precisar 

aplicar um determinado tipo de método de análise textual sintático. 

Segundo os autores Gomes; Gomes; e Almeida (2002), quando se refere ao método 

quantitativo os autores afirmam que este método tem como sua característica a resolução de 

sua pesquisa ser analisadas através de técnicas de analises matemáticas. Sendo que estas 

técnicas são necessárias para se obter alguns dados para tomadas de decisão estruturada para o 

problema indicado. Para obter um modelo quantitativo, todas as variáveis têm de ser 

restringidas para serem cardinalmente mensuráveis, o modelo precisa ser simples a fim de que 

a matemática aplicada ocorra com sucesso. 

Ainda Gomes; Gomes; e Almeida (2002), afirmam que o problema é que irá definir 

qual será o método a ser utilizado, isto dependerá dos contexto de estudo, dos autores 

envolvidos, da estrutura de preferência e também qual o tipo de resposta que se deseja 

alcançar, ou seja qual e problemática. Sendo, que em muitos casos, um modelo quantitativo 

descreve claramente apenas uma fatia pequena do problema real que se investiga  

Ribeiro; Echeveste; e Danilevicz, (2001), descrevem que na etapa quantitativa é 

permitido realizar uma análise numérica dos dados levantados na etapa qualitativas. Em uma 

pesquisa quantitativa se é feito o uso de instrumentos específicos, quais são capazes de 

estabelecer uma relação e causa. Fazendo referência a quantidade. Antes que a pesquisa seja 

aplicada o instrumento de coleta de dados deve ser tesado e avaliado os possíveis erros 

levando a correção antes da aplicação. 

 

 



4 RESULTADO DO ESTUDO 

 

Nesse tópico foram abordados os procedimento relacionados aos ensaios realizados no 

Laboratório de Materiais e Solo da Uceff Faculdades (LAMAS) e no Instituto de Ciência e 

Tecnologia, unidade Chapecó (CEOSP), com os materiais utilizados na pesquisa. 

 

4.1 ENSAIO DE CARACTERIZAÇAO DOS MATERIAIS 

 

Os ensaios realizados para cada tipo de material seguem nas descrições. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AREIA  

 

A areia em questão foi comprada na Ferragem Xanxerê, uma loja especializada em 

materiais de construção, localizada na cidade de Xanxerê-SC. Foram realizados ensaios de 

massa específica, massa unitária, absorção de água e granulometria, utilizando amostras as 

quais sofreram o processo de quarteamento manual. 

 

4.2.1 Granulometria  

 

O ensaio de peneiramento consiste em agitar por dois minutos, cada amostra de areia 

seca por um conjunto de peneiras com aberturas padronizadas pela ABNT/NBR NM 248 

(2003). A menor peneira empregada neste ensaio foi a de 0,075 mm, posteriormente as 0,15 

mm; 0,30 mm; 0,60 mm; 1,18 mm; 2,36 mm e por último a 4,75 mm, conforme Figura 21.  

 

Figura 21- Classificação das peneiras 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Foram ensaiadas duas amostras de agregado miúdo natural (areia média), lavada e 

com umidade zero. A partir da coleta de dados, foi calculado a porcentagem média e a 

porcentagem retida acumulada, e foram obtidos os seguintes resultados encontrados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1- Granulometria de areia 

Fornecedor Material Data coleta 

Ferragem Xanxerê Areia Natural Média 09/08/16 

Peneiras 

ABNT (mm) 

Amostra Nº Peso (g) Porcentagem, em massa, retida acumulada 

1 300 g  Limites inferiores Limites superiores 

Peso (g) 

Retido 

Retido Acumulado Zona 

utilizável 

Zona 

ótima 

Zona 

ótima 

Zona 

utilizável 

           4,75  0 g 0% 0% 0% 0% 5% 10% 

           2,36  2,59 g 0,96% 0,96% 0% 10% 20% 25% 

           1,18  3,36 g 1,35% 2,31% 5% 20% 30% 50% 

           0,60  12,21 g 4,38% 6,69% 15% 35% 55% 70% 

           0,30  106,41 g 37,98% 44,67% 50% 65% 85% 95% 

           0,15  157,45 g 49,78% 94,45% 85% 90% 95% 100% 

        0,075  15,92 g 4,81% 99,26%         

Fundo 1,01 g 0,43% 99,69% ABNT NBR 7211:2009 - Pg. 5 

Total 300 g 100% 348,03% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Através destes cálculos realizados, foi possível determinar a curva granulométrica da 

areia como mostra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Curva granulométrica da areia 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

O cálculo do módulo de finura, teve suas porcentagens de areia retida, acumulada 

somadas e divididas por 100, obtendo o resultado de 3,48. O valor para diâmetro máximo do 

agregado como 1,18 mm. Analisando a curva é possível verificar que a amostra apresentou 

alguns pontos dentro do estabelecido pela norma, porém, outros não. 

 

4.2.2 Massa específica da areia  

 

Foram ensaiadas duas amostras de massa específica segundo a ABNT/NBR 9776 

(1987). Determinação da massa específica de agregados miúdos por meio do frasco Chapman, 

conforme Figura 22. 
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Figura 22 - Frasco de Chapman para o ensaio de massa específica 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Utilizando os resultados obtidos no ensaio, foi realizado o cálculo da massa específica. 

 

Equação 1 – Calculo da massa específica areia 

 

  
   

     
 

 

...(1)  

Onde: 

  = Massa específica do agregado miúdo (g/cm³). 

L = Leitura do frasco (volume ocupado pelo conjunto água-agregado miúdo) - (g/cm³). 

 

O valor médio de L = 388 cm³, foi encontrado nos ensaio de massa específica. De 

acordo com a Equação 1, o valor obtido para a massa específica obtida da areia foi de γ = 2,66 

g/cm³. 

 

4.2.3 Massa unitária da areia  

 

A ABNT/NBR NM 45 (2006) Agregados – Determinação da massa unitária e do 

volume de vazios, é a norma que estabelece os procedimentos para determinação dessa 
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característica. Tomou-se alguns cuidados para realização desse ensaio, o agregado ficou 24 

horas secando em estufa a 120 ºC, foi escolhido o método C, para execução do ensaio, sendo 

verificado o peso do recipiente e posteriormente enchido o mesmo e nivelado com a ajuda de 

uma régua. Foi pesado e determinado a massa do material conforme Figura 23. 

 

Figura 23 - Pesagem agregado miúdo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Foi necessário fazer o cálculo da massa unitária, conforme Equação 2. 

 

Equação 2 – Calculo da massa unitária 

 

    
      

 
 

...(2)  

Onde: 

mar = Massa do recipiente + agregado (g);  

mr = Massa do recipiente (g);  

V = Volume do recipiente (cm³); 

    = Massa unitária do agregado miúdo (g/cm³).  

 

Os valores, (mar – mr) = 24,770 g e V = 15.575,79 cm³ foram obtidos no ensaio feito 

da massa unitária. Aplicando a Equação 2 alcançou-se o valor de massa unitária equivalente a 

   = 1,59 g/cm³. 
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4.2.4 Ensaio de absorção de água da areia  

 

O ensaio de absorção de água da areia foi seguido conforme a norma NBR NM 30 

(2001), onde pesou-se uma amostra de 1 kg de material seco. Logo após, foi colocado a 

amostra em água por 24 horas e então, colocou a em local seco, plano e com uma leve 

corrente de ar, até que esta estivesse em uma condição onde os grãos não conseguissem aderir 

facilmente. Em seguida colocou-se a amostra em um cone e aplicou-se 25 golpes com a haste 

de compactação. Levantou-se este cone e visualizou-se se o material estava em uma condição 

onde não ficasse no formato do molde. Revolveu-se a amostra até que esta estivesse na 

condição adequada. Determinou-se a absorção de água através da Equação 3.  

  

Equação 3 – Cálculo da absorção de água  

 

  
...(3)  

Onde:  

ms = Massa da amostra na condição saturada de superfície seca (g); 

 m = Massa da amostra seca em estufa (g);  

A = Absorção de água (%)  

 

Posteriormente aos ensaios realizados foram obtidos os seguintes valores de ms = 455 

g, m = 452,4 g de acordo com a Equação 3, a absorção de água obtida para este agregado foi 

igual a A = 0,57 %. 

 

A Figura 24 demonstra a amostra do ensaio de absorção de água.  
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Figura 24 - Ensaio de absorção de água da areia 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA BRITA 0 

 

A brita em questão foi comprada na Britaxan, uma britadeira de Xanxerê - SC. Foram 

realizados ensaios de massa específica, massa unitária, absorção de água e granulometria, 

utilizando amostras as quais sofreram o processo de quarteamento manual. 

 

4.3.1 Granulometria  

 

O ensaio de peneiramento consiste em agitar por dois minuto, cada amostra de brita 

seca por um conjunto de peneiras com aberturas padronizadas pela ABNT/NBR NM 248 

(2003). A menor peneira empregada neste ensaio foi a de 2,36 mm, posteriormente as 4,75 

mm; 6,30 mm; 12,5 mm; 19 mm; 25 mm e por último a 31,5 mm, conforme Figura 25. 
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Figura 25- Classificação das peneiras 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Foram ensaiadas duas amostras de agregado graúdo, brita 0, (diâmetro máximo de 

9,50mm) lavada e com umidade zero. A partir da coleta de dados, foi calculado a 

porcentagem media e a porcentagem retida acumulada e foram obtidos os seguintes resultados 

encontrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Granulometria da brita 0 

Fornecedor Material Data coleta 

Terramax Brita 0 09/08/16 

Peneiras 

ABNT (mm) 

Amostra Nº Peso (g) Limites da composição granulométrica do 

agregado graúdo 

1 1000 g  Zona Granulométrica 

Peso (g) 

Retido 

Retido Acumulado 4,75/12,5 19/25 

31,5 0 g 0% 0,00% 0% 0% 0% 5% 

25 0 g 0% 0,00% 0% 0% 2% 15% 

19 0 g 0% 0,00% 0% 5% 40% 65% 

12,5 3,29 g  0,16 % 0,16% 2% 15% 80% 100% 

6,3 393,67 g 39,12 %  39,28% 40% 65% 92% 100% 

4,75 380,20 g  33,88% 73,16% 80% 100% 95% 100% 

2,36 218,41 g  23,51% 98,67% 95% 100%     

<0,075 3,74 g  0,29% 98,96% ABNT NBR 7211:2009 - Pg. 7 

Total 1000 g   100 % 310,23% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Através destes cálculos realizados, foi possível determinar a curva granulométrica da 

brita, como mostra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Curva granulométrica brita 0 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O cálculo do modulo de finura, teve suas porcentagens de retida acumulada, somadas 

e divididas por 100, obtendo o resultado de 3,10. Para diâmetro máximo do agregado o 

mesmo ficou como 6,3 mm. 

 

4.3.2 Massa específica da brita 

 

Foram ensaiadas duas amostras de massa específica segundo a ABNT/NBR NM 53 

(2009), Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa específica aparente e 

absorção de água, conforme mostra a Figura 26. 
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Figura 26 – Balança de precisão usada para ensaio da massa específica 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Utilizando os resultados obtidos no ensaio, foi realizado o cálculo da massa específica. 

 

Equação 4 – Calculo da massa específica brita 

 

  
 

     
     

...(4)  

Onde: 

m = Massa ao ar da amostra seca (g);  

ms = Massa ao ar da amostra na condição saturada de superfície seca (g);  

ma = Massa em água de amostra (g); 

   = Massa específica do agregado graúdo (g/cm³).  

 

Para este cálculo foi obtido os seguintes valores de m = 1992,22 g, ms = 2032,17 g e 

ma = 1280,58 g, calculando encontramos o valor da massa específica que é de = 2,79 g/cm³. 

 

4.3.3 Massa unitária da brita 

 

A ABNT/NBR NM 45 (2006), Agregados – Determinação da massa unitária e do 

volume de vazios, é a norma que estabelece os procedimentos para determinação dessa 
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característica. Tomou-se alguns cuidados para realização desse ensaio, o agregado ficou 24 

horas secando em estufa a 120 ºC, foi escolhido o método C, para execução do ensaio, foi 

verificado o peso do recipiente e posteriormente foi enchido o recipiente e nivelado com a 

ajuda de uma régua, foi pesado e determinado a massa do material conforme Figura 27. 

 

Figura 27- Pesagem do agregado graúdo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Foi necessário realizar o cálculo da massa unitária, conforme Equação 5. 

 

Equação 5 – Calculo da massa unitária 

 

    
      

 
 

...(5)  

Onde: 

mar = Massa do recipiente + agregado (g);  

mr = Massa do recipiente (g);  

V = Volume do recipiente (cm³); 

     = Massa unitária do agregado miúdo (g/cm³).  
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O qual obteve os seguintes valores (mar – mr) = 24.410 g e V = 15.575,79 cm³, e deste 

modo, de acordo com a Equação 5, o valor de massa específica resultou em ap = 1,56 g/cm³. 

Esse processo para determinar a massa unitária do agregado graúdo, é o mesmo procedimento 

utilizado no agregado miúdo descrito no item 4.1.1.2. 

 

4.3.4 Ensaio de absorção de água da brita  

 

Ensaio realizado conforme a ABNT/NBR NM 53 (2009) - Determinação de absorção 

de água do agregado graúdo é realizado juntamente com o ensaio de massa específica descrito 

no item 4.3.2. O procedimento solicita que utiliza-se os valores obtidos de ms e m do ensaio 

de massa específica, obtendo-se a porcentagem de absorção de água através da Equação 6. 

 

Equação 6 – Calculo de absorção de água da brita 

 

  
    

 
     

...(6)  

Onde: 

A = é a absorção de água, em porcentagem; 

ms = é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas; 

m= é a massa ao ar da amostra seca, em gramas. 

 

Quando feito o ensaio de observação da água foram indicados os seguintes valores de 

ms = 2032,17 g e m = 1992,22 g, com isso resultou-se no valor de absorção de água de A = 

2,0 %. 

 

4.4 CIMENTO 

 

O cimento escolhido para a dosagem desta pesquisa foi o cimento Votoran CP - V 

ARI da empresa Votorantim, e o mesmo foi comprado na loja Andrade Materiais de 

construção, localizada na cidade de Chapecó - SC, conforme mostra a Figura 28. 

 



78 

 

Figura 28- Cimento CP V - ARI 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.4.1 Massa específica do cimento 

 

Foram ensaiadas duas amostras de massa específica segundo a ABNT/NBR NM 23 

(2001) Cimento Portland - Determinação da massa específica do cimento Portland, por meio 

do frasco volumétrico de Le Chatelier.  

O processo se dá da seguinte forma: com querosene enche-se até a marca de 0 a 1 cm³ 

de um frasco de Le Chatelier com auxílio de funil com longas hastes. Posteriormente coloca-

se o frasco em um banho de água a temperatura de 20 ºC, frasco este que foi seco 

internamente até a medida do líquido. Partindo deste, foram registradas a primeira leitura V1 

com aproximadamente 0,1 cm. Posteriormente, foi pesada a massa de 60 g de material com 

balança de aproximação de 0,01 g, sendo que deslocasse o líquido entre as marcas de 18 cm³ 

até 24 cm³ no frasco. O material foi posto com um funil de haste curta em pequenas porções, 

cuidando para que este não viesse a aderir nas paredes do frasco. Por fim, o frasco foi 

tampado girando-o de forma inclinada na forma de círculos horizontais, até o ponto em que 

não se evidenciasse borbulhas de ar subindo para a superfície do líquido, de acordo com a 

Figura 29.  
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Figura 29 – Frasco Le Chatelier 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Após registrou-se V2, sendo calculado o valor da massa específica através da Equação 

7. 

 

Equação 7 – Calculo da massa específica cimento 

 

  
 

     
 

...(7)  

Onde: 

  = é a massa específica do material ensaiado (g/cm³); 

ms = é a massa do material ensaiado (g);  

V = é o volume deslocado pela massa do material ensaiado (V2’ - V1’) (g/cm³); 

V1’ e V2’ = são os valores corrigidos de V1 e V2, respectivamente, a partir da 

calibração da escala do frasco volumétrico (g/cm³). 

 

Na determinação da massa específica do cimento deu-se os valores de m = 60 g e (V2 

– V1) = 21,1 g, que introduzidos na Equação 7 gerou uma massa específica equivalente a = 

2,843 g/cm³. 
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4.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO TRABALHO SOBRE O CONCRETO 

TRANSLÚCIDO 

 

Tendo em vista a síntese teórica, e posteriormente os experimentos realizados em 

laboratório, foram realizadas amostras com os tipos de concreto utilizados na pesquisa, para 

posterior analise de suas propriedades. 

Partindo do princípio, para a produção do traço referência baseou-se no traço de uma 

concreteira da cidade de Chapecó - SC, a qual utiliza o método de dosagem IPT para a 

dosagem do concreto. Os materiais utilizados no concreto referência foram: cimento Portland 

CP – V ARI, areia média, brita 0, aditivo superplastificante 3º geração, e água. Para a 

produção do concreto translúcido, foi utilizado o mesmo traço referência, porém adicionado 

0,3 % de fibra ótica em relação a massa dos materiais secos. A intenção era usar 3 % de fibra 

ótica, mas devido a dificuldade de obtenção do material, ao termino da coleta da fibra ótica, se 

conseguiu apenas 0,3 %. 

Identificando todo o processo teórico e sua formulação, posteriormente, o concreto 

produzido foi submetido a testes de laboratório, sendo moldado quatro corpos de prova por 

amostra de concreto com dimensões de 10x20 cm, dois para testes de resistência à 

compressão aos 7 dias, e outros dois corpos de prova para o ensaio aos 28 dias de idade.  

Terminada essa etapa foram feitos moldes de 12x12 cm, para produzir um novo 

concreto com maior quantidade de fibra, buscando alcançar a translucidez. Para que o bloco 

tivesse a capacidade de transmitir a luz, foi aumentada consideravelmente a quantidade de 

fibra introduzida no bloco. 

 

4.5.1 Obtenção da fibra ótica 

 

A fibra ótica utilizado no trabalho foi obtida por cabos doados de duas empresas de 

telecomunicação, sendo uma de Xanxerê – SC, e a outra de Chapecó – SC. O primeiro passo 

foi classificar as fibras, e começar a fazer a decapagem, a qual era feita em 4 etapas. Logo 

após o cabo preto (coating) ser aberto, obtinha-se acesso a outro cabo que tem por finalidade 

fortalecer o anterior, chamado de kevlar (fibra detalhada no item 2.1.4). Ainda tem-se o 

núcleo e o cladding (o que faz com que a luz transmitida pelo núcleo de fibra seja refletida 

pelas paredes internas do cabo), e por fim existe uma nova cobertura plástica chamada de 

jacket para selar o cabo. Após esse processo ser concluído, a fibra foi lavada com água 

fervente, detergente ácido desengraxante, álcool e sabão em pó, esse processo de lavagem foi 
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realizado de maneira empírica, com o intuito de retirar uma espécie de gordura que envolvia a 

fibra como mostra a Figura 30. 

 

Figura 30- Lavagem da fibra ótica 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Após a água ser trocada aproximadamente 4 vezes, a fibra estava limpa e sem óleo. 

Depois do processo de limpeza ser concluído, a fibra passava por um novo processo de 

decapagem com o alicate, para restar somente o vidro. O procedimento consistia em retirar a 

película protetora plástica de cor, a qual protege a fibra ótica. 

A fibra ótica adquirida por meio desse processo está apresentada na Figura 31. 

 

Figura 31 - Fibra ótica após a limpeza e decapagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Após serem realizados todos os procedimentos de limpeza e decapagem descritos, a 

fibra ótica resultava nas condições acima apresentadas, transparente, estando então pronta 

para ser usada no concreto. 

 

4.5.2 Concreto referência e com adição de fibra ótica 

 

Toda a caracterização dos materiais e produção do concreto, deu-se das seguintes 

etapas: lavagem de todo o material, secagem em estufa durante 24 horas, caracterização da 

areia e brita 0 (já relatados), pesagem de todos os materiais utilizados no concreto conforme 

exigência de cada traço, e produção do concreto. Para essa última etapa, os materiais foram 

colocados na betoneira realizando a mistura, em ordem, primeiro a brita 0, areia média, 

aditivo, parcela de água, e a fibra ótica (para o traço referência esse último material não foi 

acrescido). A mistura ocorreu por três minutos, posteriormente acrescentou-se o restante da 

água e o cimento, homogeneizando os materiais por mais dois minutos na betoneira. 

O traço unitário utilizado no concreto considerado como referência corresponde a 

1:2,62:2,82:22,5 g:0,60, sendo cimento, areia média, brita 0, aditivo superplastificante de 3º 

geração (g), e água, respectivamente. Para o concreto produzido com fibra ótica, utilizou-se o 

mesmo traço, porém acrescentando 0,3 % de fibra ótica, em relação a massa dos materiais 

secos. A fibra ótica estava sem película protetora proveniente da decapagem do material.  

Ainda sobre o traço com adição de fibra ótica, no momento da mistura do concreto 

com adição da fibra ótica utilizando o traço referência, foi necessário a colocação de maior 

quantidade de material seco, pois o mesmo apresentava consistência muito fluida. 

Na Tabela 3 são apresentados os dados referente ao traços que foram utilizados no 

estudo. 

 

Tabela 3 - Descrição dos traços usados no ensaio  

Tipo de Traço Traço Unitário Aditivo (g) Água Massa específica (Kg/ m³) 

Referencia 1:2,62:2,82 22 0,60 2554,14 

0,3% adição de Fibra Ótica 

 

1:2,62:2,82 22 0,60 2535,03 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O objetivo com esses traços era de alcançar consistência para o concreto igual a 10 ± 2 

cm, bem como resistência à compressão do concreto aos 28 dias de idade acima de 25 MPa. 
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Conforme cita a ABNT/NBR NM 67 (1998) se faz necessário a realização do teste de 

abatimento no cone do concreto em seu estado fresco. Este teste dar-se da seguinte forma: 

molda-se um cone com diâmetro inferior a 200mm, e diâmetro superior a 100mm e altura de 

300mm de comprimento, como apoio para este cone foi utilizado uma chapa plana, quadrada 

com largura de 500 mm. Neste momento, o molde no qual foi disposto o concreto em seu 

estado fresco foram pressionado os pés sobre as aletas para garantir o máximo de estabilidade 

do cone. O concreto foi posto em três camadas. Após este procedimento o cone é retirado 

cuidadosamente no sentido vertical. Por fim, foi medido o abatimento do concreto, sendo a 

altura deste em relação ao cone. 

Na Figura 32 é apresentado o ensaio de abatimento de tronco cone do traço referência, 

bem como o resultado obtido de slump igual a 12,0 cm. 

 

Figura 32 - Slump traço referência  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Esse resultado está dentro do slump inicial estabelecido, o qual corresponde ao limite 

de 10 ± 2 cm. 

Para o traço utilizando a adição de fibra ótica, o resultado de slump não foi como o 

esperado. A fibra ótica foi utilizada de maneira aleatória na betoneira, com isso, ainda durante 
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a mistura foi observado que a fibra ótica era como se fosse um separador dos materiais, não 

permitindo a homogeneidade dos mesmos.  

A Figura 33 apresenta instantes antes da produção final do concreto com a fibra ótica, 

sendo essa colocada de maneira aleatória na betoneira. 

 

Figura 33 – Fibra ótica na betoneira 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

  

O material visto, estava sendo preparado com as fibras ainda no tamanho de 80 cm. 

Logo após observar a falta de homogeneidade, as fibras foram cortadas em tamanhos de 

aproximadamente 20 cm, ainda assim, os materiais não ficaram homogêneos. 

Contudo, decidiu-se realizar o ensaio de slump Figura 34, e a moldagem dos corpos de 

prova para o ensaio de resistência à compressão.  
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Figura 34 - Slump 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Como mostrado, o resultado do slump com fibra ótica surpreendeu, pois não se obteve 

trabalhabilidade, separando a parte líquida do restante dos materiais. 

Após essa etapa foram moldados quatro corpos de prova para cada tipo de concreto, 

como mostra a Figura 35.  

 

Figura 35 - Corpos de prova moldados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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O procedimento para a moldagem e cura do CP’s foi seguida conforme a norma 

ABNT/NBR 5738 (2015). O adensamento foi realizado manualmente por uma haste metálica, 

o molde foi preenchido por duas camadas de concreto, cada camada recebeu 12 golpes de 

haste, os golpes foram distribuídos uniformemente em toda a secção transversal. Após um 

período de 24 horas foi feita a desforma dos CP’s, deixando-os curar submergidos em água 

com cal até o dia da ruptura, como mostra a Figura 36. 

 

Figura 36- Cura dos CP’s com água e cal 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Antes do processo de cura, minutos após a moldagem acabar, como mostra a Figura 

37, já era possível observar nas amostras de concreto com adição de fibra ótica, que a mistura 

dos materiais não havia acontecido de maneira homogênea. 
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Figura 37 - Corpo de prova com fibra ótica 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para o ensaio de resistência à compressão, os CP’s foram retirados do processo de cura 

e retificados. O equipamento utilizado para a retificação está apresentado na Figura 38. Logo 

após esse processo determinou-se o diâmetro e a altura de cada corpo-de-prova. 

 

Figura 38 - Retifica de CP 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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O concreto possui como principal função sua resistência a compressão. Deste modo 

foram seguidas as normas da ABNT/NBR 5739 (2007), com carregamento a uma velocidade 

constante até que o corpo de prova se rompa. Sendo que este ensaio foi realizado com o 

concreto no seu estado endurecido. Dois CP’s foram ensaiados aos 7 dias, e dois CP’s aos 28 

dias de idade. Assim houve uma análise na média da ruptura das amostras para cada tipo de 

concreto. 

A Equação 8 demonstra o cálculo para obtenção da resistência a compressão do 

material. 

 

A Equação 8 – resistência à compressão 

 

   
   

    
 

  ...(8)  

Onde:  

Fc= Resistência a compressão (MPa); 

 F = Carga máxima obtida no ensaio (KN);  

d = Diâmetro do corpo de prova (mm);  

 

Para obter os dados da ruptura foi utilizada prensa hidráulica, evidenciado na Figura 

39, ao qual possui um acionamento elétrico com um capacidade máxima de 200 toneladas, 

sendo que um programa computacional é quem faz o processamento do controle de dados.  
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Figura 39 - Equipamento para ensaios mecânicos destrutivos (Compressão)  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

A característica mecânica mais importante neste teste é a resistência a compressão no 

qual, se é determinada como fc. Seguindo as normas da ABNT/NBR 5738 (2015), são 

moldados os corpos de prova para ensaios, no qual estima-se a resistência nos lotes de 

concreto. 

O padrão de moldagem dos corpos de prova no Brasil, é o cilíndrico com 10 cm de 

diâmetro e 20 cm de altura, no qual tem como idade de referência o ensaio aos 28 dias de 

idade do material. 

É possível observar o corpo de prova posteriormente ao ensaio de resistência a 

compreensão na Figura 40. 
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Figura 40- Ruptura dos corpos-de-prova 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A Tabela 4, mostra os resultados obtidos na ruptura do traço referência aos 7 dias e 28 

dias de idade. 

 

Tabela 4 - Compressão axial (MPa) - Traço referência 

CP’s Resistência aos 7 dias (MPa) Resistência aos 28 dias (MPa) 

Referência 38,89 45,27 

0,3 % adição de Fibra Ótica 22,67 23 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No Gráfico 3 é possível observar a resistência à compressão média entre as duas 

idades ensaiadas. 
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Gráfico 3 - Resistência à compressão 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os resultados alcançados demonstraram que a adição de fibra ótica no concreto 

diminuiu sua resistência, em relação ao concreto produzido com o traço referência.  

O maior ganho de resistência do concreto produzido com fibra ótica foi aos 7 dias, 

apresentando um valor de 22,67 MPa, sendo que aos 28 dias não obteve praticamente 

aumento algum, resultando em 23 MPa, diferente do concreto referência, o qual aos 7 dia 

apresentou cerca de 35,89 MPa, e aos 28 dias resultou em um valor igual a 45,27 MPa, valor 

este cerca de 21 % no ganho de resistência à compressão de uma idade até outra. Contudo, nas 

duas idade ensaiadas, 7 e 28 dias, os resultados das resistência do concreto com adição de 

fibra, foram menores comparadas ao concreto referência.  

Como descrito, no momento da produção do concreto com fibra ótica, houve 

dificuldade de mistura dos materiais, proporcionando falta de homogeneidade entre os 

mesmos. Com isso, esperava-se a diminuição no resultado de resistência à compressão desse 

material. Porém, baseando-se nos blocos produzidos pela Litracon, a expectativa era de que os 

blocos atingissem uma resistência ainda maior, mas a média dos corpos de prova com o uso 

de fibra ótica apresentou praticamente metade da resistência, comparada as amostras do 

concreto referência aos 28 dias de idade. Como não se conhecia o processo de mistura e 

moldagem dos corpos de prova utilizados pela Litracon, pode ser que essas incógnitas 

impediram de avaliar essa característica afirmada por eles. 

4.5.3 Microscópico Eletrônica de Varredura 
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O ensaio no Microscópico Eletrônica de Varredura (MEV), ocorreu após 28 dias de 

idade da bloco, o mesmo foi realizado no laboratório do CEOSP - Instituto de Ciência e 

Tecnologia, unidade Chapecó. 

 

Figura 41- Microscópio eletrônico de varredura 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Foram extraídos uma amostra de cada traço de referência para a realização da análise 

por microscópio JEOL (J5M-6390 LV) Scanning Electron Microscope. Uma máquina de 

disco foi utilizado para deixar as amostras em tamanho apropriado para a realização do 

ensaio, sendo que as amostras tiveram aproximadamente 2,0 cm² e no máximo 1 cm³. 

Posteriormente, submeteram-se as amostras extraídas dos corpos de prova ao processo de 

lixamento (lixa 220 e 1200). Após isso, os corpos de prova passaram por banho ultrassônico 

por aproximadamente 10 minutos, para que assim, partículas que possam interferir na 

observação de cada peça sejam removidos. 

Pode-se observar na Figura 42 o equipamento que foi utilizado para a realização do 

banho ultrassônico nas amostras. 
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Figura 42 - Banho ultrassônico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Uma estufa foi utilizada para auxiliar no processo de secagem das amostras, esse 

equipamento possuía regulagem automática que mantém a temperatura média de 110 °C. A 

amostra ficou por um período de 24 horas, para que assim pudesse ser retirada toda a umidade 

contida nela. Posteriormente ao processo da secagem, as amostras foram identificadas e 

colocadas em um recipiente, com a presença de sílica em gel para que assim auxiliasse na 

absorção da umidade, até serem submetidas à observação no Microscópio Eletrônico de 

Varredura. 

As amostras foram submetidas a um banho de ouro (Au), por aproximadamente 120 

segundos. Este banho ocorreu na câmera metalizadora (Denton Vacuum Desk IV) com 

pressão entre 0,1 a 0,05 mbar, na presença do gás inerte argônio (Ar). 

Pode-se ver na Figura 43, a câmera de metalização, no qual as amostras foram 

submetidas a um banho de ouro (Au), por aproximadamente 120 segundos, este banho 

ocorreu na câmera metalizadora com padrão de ouro para preparação de amostras de 

microscopia eletrônica. Equipado tanto para evaporação e pulverização catódica, o Desk V é 

uma ferramenta de alta produtividade que proporciona resultados excepcionais, consistentes e 

altamente repetíveis. 
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Figura 43- Câmera de metalização (Denton Vacuum Desk IV) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Pode-se verificar na Figura 44, quando os blocos já foram metalizados e estão cortados 

prontos para etapa seguinte. Posteriormente inicia o ensaio do MEV com as amostras prontas. 

 

Figura 44- Amostras metalizadas prontas para o ensaio MEV 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Na Figura 45 visualiza-se os resultados quando o bloco de concreto referência está aos 

28 dias, e posteriormente submetido ao processo de microscópio da MEV. 

 

Figura 45 – Amostra de concreto referência  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

É possível analisar a pouca presença de vazios no concreto referência produzido, essa 

característica auxilia no elevado ganho de resistência aos 28 dias de idade, conforme esse 

material obteve.  

Na Figura 46 analisa-se a amostra de concreto aos 28 dias de idade do concreto com 

adição de 0,3 % de fibra ótica. 
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Figura 46 - Amostra de concreto com adição de fibra ótica 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Quando submetido ao processo microscópico da MEV, o bloco que possui adição da 

fibra ótica tem como percepção nítida a mistura deste componente. Na Figura 46 é possível 

observar a fibra ótica misturada ao concreto produzido. 

 

4.5.4 Produção do concreto translúcido 

 

Diferentemente da primeira tentativa de produção do concreto translúcido, a fibra ótica 

nessa etapa foi utilizada com a película protetora, devido à dificuldade de decapagem, 

conforme mostra Figura 47. Foram moldado formas para produção dos blocos com dimensão 

de 12x12 cm.  
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Figura 47 - Preparação da fibra ótica para produção do concreto translúcido 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A fibra ótica foi colada com cola quente entre duas madeiras a cada 0,50 cm. Depois 

de colada foi passado uma cinta plástica para que não descolasse. As fibras possuíam 15 cm 

de comprimento. Foi deixado 3 cm de folga por fora dos blocos, para depois fazer o corte, 

dessa maneira a ideia era que o processo de passagem de luz ficasse mais assertivo, já que 

para a passagem de luz depende que a fibra fique entre as extremidades do bloco.  

A Figura 48 apresenta como ficaram as fibras com a colagem. 

 

Figura 48 - Fibra ótica colada 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Logo após a montagem das fibras nos blocos como visto na Figura 49, começou o 

processo manual de concretagem.  
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Figura 49- Fôrma pronta para receber o concreto 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Com isso, percebeu-se a dificuldade de penetração do concreto entre as fibras como 

pode ser observado na Figura 50. Primeiramente a ideia consistia em fazer um bloco de 

concreto com o uso de brita 0, para aumentar sua resistência. Porém, mesmo usando concreto 

auto adensável, a dificuldade de penetração do material entre as fibras era acentuada. Com 

isso, decidiu-se utilizar no lugar do concreto, um traço de argamassa, composta por cimento 

CP V - ARI, filler, areia natural média, aditivo superplastificante e água.  
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Figura 50- Concretagem com as fibras na vertical 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Como visto na Figura 50, obteve-se dificuldade de penetração do concreto entre as 

fibras. A partir de então mudou-se a metodologia de utilização da fibra ótica no concreto.  

A Tabela 5 representa o traço utilizado para produção do concreto translúcido. 

 

Tabela 5- Descrição do traço utilizado  

Tipos de Traço Traços Unitários  Aditivo Água  Filler 

 

Com brita 

 

 Argamassa 

 

1:2,63:2,57 

 

1:3 

 

50g 

 

25g 

 

0,60 

 

0,60 

 

0,27 

 

0,27 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A Figura 51 apresenta a produção da argamassa usada para fabricar os blocos com 

fibra ótica. 
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Figura 51 – Produção da argamassa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Como o concreto não teve o resultado esperado, decorrente dos agregados utilizados 

que não proporcionaram aderência com as fibras, surgiu a necessidade de buscar uma outra 

alternativa. Deste modo foi produzido um betoneira de argamassa como pode ser visto na 

Figura 51. Pode-se notar seu aspecto homogêneo e fluido, já nesta etapa inicial da produção. 

Os blocos em questão, possuíam as dimensões de 12x12 cm, a partir de então decidiu-

se cortar as fibras óticas no comprimento de 12 cm, conforme a Figura 52. As mesmas foram 

colocadas de maneira uniforme, após uma camada de concreto, subsequente a uma camada de 

fibra ótica. Esse procedimento foi repetido camada por camada, até preencher os 12 cm. 
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Figura 52 - Fibras cortadas de 12 cm e processo de concretagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A partir desse momento, percebeu-se que o bloco ficaria com acabamento 

aparentemente melhor, levando em consideração que as fibras ficaram uniformemente 

espalhadas, não ocasionando o acúmulo apenas de um lado, consequentemente, não faltando 

concreto entre as fibras. 

Depois de moldado, como mostra a Figura 53, foi esperado 3 dias para fazer a 

desfôrma e 5 dias para fazer o corte dos blocos. 
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Figura 53 - Blocos moldados com argamassa e fibra ótica 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os blocos foram cortados em uma marmoraria da cidade de Xanxerê - SC, a serra 

utilizada tinha capacidade máxima de cortar apenas 6 cm, foram necessários cortar o bloco em 

2 etapas, dificultando o corte. Logo depois, o bloco foi lixado com a ajuda de discos 

desbastadores e uma lixadeira. 
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Figura 54- Blocos cortados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O resultado final do bloco pode ser visto na Figura 54. O correto seria ter um disco 

que cortasse de uma única vez, assim fazendo com que os blocos ficassem regulares, porém 

como isso não pode ser realizado, os mesmos foram cortados e lixados, para chegar o mais 

próximo de seu alinhamento. 

Na Figura 55, identifica-se o bloco de concreto com uso de brita 0, mesmo com 

dificuldade de moldagem construiu-se dois blocos usando esse material. A luz também passou 

pelos blocos com uso da brita, porém com baixa intensidade, percebeu-se na hora da 

moldagem que para se conseguir realizar isso, era necessário ficar movimentando as fibras 

com a mão, ajudando na moldagem para que o concreto preenchesse os vazios por entre as 
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fibras, o que pode ter prejudicado a passagem de luz, já que algumas fibras descolaram-se da 

armação inicial feita pra manter fixas as fibras. Com isso, as fibras ficaram soltas dentro do 

concreto, dificultando a passagem de luz. 

 

Figura 55 - Bloco com uso de brita pronto para receber a luz 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Após o bloco ser cortado inicia-se os teste com a passagem de luz. Assim, os blocos 

foram postos dentro de uma caixa de papelão, Figura 55 para que não tivesse contato com a 

luz externa, ocorrendo uma vedação da luminosidade, recebendo somente foco de luz interna 

na caixa por trás do bloco. 
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Figura 56- Luz passando pelo bloco de concreto 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Logo depois de uma lâmpada de LED ser ligada por trás do bloco, tem-se o resultado 

da passagem de luz pelo bloco. As imagens foram tiradas com a ajuda de um aparelho celular. 

Esse teste inicial da passagem da luz teve o auxílio de uma caixa de papelão para vedação da 

luz ambiente, sendo somente utilizado a luz disposta atrás do bloco para garantir a visibilidade 

dos feixes de luz proporcionado pela fibra ótica. 
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Figura 57 - Bloco com argamassa pronto para receber a luz 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Na Figura 57, pode ser visto novamente o teste feito para se observar a passagem de 

luz entre o bloco, sendo o mesmo revestido em suas laterais por papelão, para evitar o contato 

com a luz externa, e facilitar a identificação dos pontos de passagem de luz pelo bloco. 
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Figura 58- Bloco de argamassa recebendo a luz 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Após o processo ocorrido, o bloco recebe incidência de luz, e como visto na Figura 58, 

o resultado foi da passagem desta através do bloco. Como nesses blocos foram usadas as 

fibras óticas com as películas protetoras, e estas por possuírem cores, a luz refletida 

proporcionou coloração sobre o bloco. 

Outros testes foram feitos com transição de luz natural para avaliar se também haveria 

a passagem de luz Figura 59. 
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Figura 59 - Bloco de argamassa propagando luz ambiente 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Na Figura 59, é possível perceber a passagem da luz externa. A dúvida era se haveria 

mesmo assim a passagem da luz ambiente pelo bloco, e como observado obtém-se resultado 

satisfatório quanto a passagem de luminosidade sobre o material. 

Ao final montou-se uma estrutura geral com todos os blocos construídos, apresentado 

na Figura 60.  
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Figura 60 - Bloco montado 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Por meio de refletores por detrás do bloco geral, percebe-se a passagem de luz na 

Figura 61. 

 

Figura 61 - Blocos iluminados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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4.6 DIAGNÓSTICO DA ÁREA 

 

Com os resultados obtidos nesse estudo fica visível que o concreto translúcido mesmo 

com o reaproveitamento das fibras óticas dos cabos de telecomunicação, ainda não torna-se 

viável.  

Para o processo de fabricação do concreto com o traço de referência onde havia os 

agregados graúdos, na hora da fabricação do concreto houve uma certa resistência de 

penetração das fibras nos demais materiais, dando um resultado negativo para o bloco. 

Um dos fatores de estudo deste bloco faz referência a sua forma estética, no qual traz 

como inovação ao meio arquitetônico, unindo o tradicional e milenar concreto convencional, 

com um concreto auto adensável acrescido de fibra ótica. Dessa junção, surge um bloco com 

efeitos, que dão vida ao bloco, agregando beleza para cada novo bloco, pois todos possuem 

particularidades únicas, decorrentes das disposições das fibras. 

  

4.7 PROPOSTA DE MELHORIAS NA ÁREA 

 

Com base nos estudos realizados pode-se afirmar que o resultado da adição de fibra 

ótica no concreto, auxilia na forma arquitetônica. Os blocos de concreto convencional com 

adição da fibra ótica, traduzem o aspecto de fragilidade aliado a força do concreto, trazendo 

inovação, sofisticação, luxo e grandeza ao ambiente. Em relação a custos, é um projeto 

audacioso que ainda depende de uma demanda de fibras óticas mais baratas no Brasil, 

necessita-se explorar o mercado em busca de um fornecedor das fibras, sendo que esta pode 

apenas ser encontrado no mercado exterior. Necessita-se a partir do fornecedor calcular o 

valor da matéria para que assim seja possível se detectar com mais precisão a viabilidade 

destes blocos, ressaltando que para a amostra utilizada foram feitas com doações de cabos, os 

quais foram descascados e extraídos a fibra, e que apesar de ser um processo demorado não 

teve custo de material. Portanto não se teve uma dimensão em relação ao custo real do bloco.  

Em função da falta de tempo, as últimas amostras moldadas conforme os processos 

descritos, não foram ensaiadas quanto a sua resistência à compressão, sendo necessário 

verificar essa propriedade, importante para o meio técnico. Com isso, seria possível verificar 

o potencial dessa fibra para o meio da construção civil. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi elaborado como objetivo geral apresentar 

os benefícios na utilização de concreto translúcido na forma estrutural e na forma estética. 

Para alcançar este objetivo foram traçados três objetivos específicos, relatados na sequência. 

O primeiro objetivo específico era produzir um traço referência e outro traço com 0,3 

% de adição de fibra ótica, com essa pequena quantidade de fibra, não foi possível observar a 

translucidez, nem mesmo a passagem de luz, concluindo que seria necessário maior 

quantidade de adição de fibra ótica no concreto 

Já com relação ao segundo objetivo específico, este consistia em analisar as 

características no estado fresco e endurecido do concreto translúcido na forma estrutural e 

estética. Os resultados alcançados demonstraram que a adição de fibra ótica no concreto 

diminuiu sua resistência, em relação ao concreto produzido com o traço referência. O maior 

ganho de resistência do concreto produzido com fibra ótica foi aos 7 dias, apresentando um 

valor de 22,67 MPa, sendo que aos 28 dias não obteve praticamente aumento algum, 

resultando em 23 MPa, diferente do concreto referência o qual aos 7 dia apresentou cerca de 

35,89 MPa, e aos 28 dias resultou em um valor igual a 45,27 MPa, valor este cerca de 21 % 

no ganho de resistência à compressão de uma idade até outra. Contudo, nas duas idade 

ensaiadas, 7 e 28 dias, os resultados das resistência do concreto com adição de fibra, foram 

menores comparadas ao concreto referência. Como descrito, no momento da produção do 

concreto com fibra ótica, houve dificuldade de mistura dos materiais, proporcionando falta de 

homogeneidade entre os mesmos. Com isso, esperava-se a diminuição no resultado de 

resistência à compressão desse material. Porém, baseando-se nos blocos produzidos pela 

Litracon, a expectativa era de que os blocos atingissem uma resistência ainda maior, mas a 

média dos corpos de prova com o uso de fibra ótica apresentou praticamente metade da 

resistência, comparada as amostras do concreto referência aos 28 dias de idade. 

O terceiro objetivo especifico era analisar a viabilidade do uso da fibra ótica no 

concreto. O efeito causado pela fibra ótica é fantástico, em um projeto arquitetônico talvez 

seja a característica que mais se destaque. Contudo, à dificuldade comercial de conseguir a 

fibra ótica pronta para uso, é enorme. Mesmo com a doação dos cabos das empresas de 

telecomunicações, descascar a fibra ótica agrega custo ao projeto, já que o processo para 

decapagem é todo manual, demandando tempo e mão de obra para realizar essa atividade. 

Assim, como os autores relatam, o concreto translúcido é uma inovação benéfica quanto à 

questão de luminosidade e estética, mas referente aos custos que sua produção gera, talvez 
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sejam necessários maiores estudos, ou aprimoramento das técnicas utilizadas para a obtenção 

da fibra ótica. 

Uma das limitações encontradas foi a dificuldade em conseguir descascar e limpar as 

fibras óticas, o que acabou gerando um certo acumulo de lixo, entre os materiais descartados. 

Também foi necessário grande quantidade de mão de obra para descascar as fibras, a 

limitação mais pertinente que ocorreu foi em relação ao tempo, o que custou o impedimento 

em relação a outros ensaios que poderiam ter sido realizados.  

Para utilizar esse material, com o intuito de observar seu poder de transmitir 

luminosidade, precisa-se de maiores especificações sobre as fibras. Sugere-se para futuros 

estudos meios para encontrar as fibras óticas com valor reduzido, encontrando fornecedores 

da fibra, para que não se fizesse necessário todo o processo manual de descascamento dos 

cabos, o que necessita de grande demanda de mão de obra e tempo.  

Sugere-se em futuras pesquisas: construir blocos com outros formatos, verificar a 

resistência à compressão do concreto translúcido, analisar a taxa de impermeabilidade de 

água, verificar a trabalhabilidade do concreto translúcido, realizar estudos com a fibra kevlar 

no lugar do aço. 
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