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1.RESUMO 

A fibra óptica é amplamente utilizada em redes de computadores e 

telecomunicações. Esta tecnologia também pode ser empregada na produção de 

concreto resultando em um material inovador: o concreto translúcido. Neste trabalho 

objetiva-se estudar características e composição do concreto translúcido e suas 

possíveis aplicações. 

2.INTRODUÇÃO 

O concreto é um material essencial utilizado nas edificações e infraestruturas 

desde a antiguidade e que vem sendo inovado por técnicas e tecnologias modernas 

que criam novos aditivos e materiais [1]. Um exemplo destas inovações é o concreto 

translúcido que, devido sua composição com fibra ótica, permite trazer luz aos 

ambientes transformando-os em espaços confortáveis e contribuindo para o projeto 

de iluminação e arquitetura dos mesmos [2][4]. 

O concreto translúcido ou Litracon (Light Transmitting Concrete) foi inventado 

em 2001, pelo arquiteto húngaro Áron Losonczi, fundador da empresa LiTracon [5]. 

Este material é o resultado da mistura de concreto com pequenos fios de fibra ótica 

dispostos paralelamente que se encarregam da transmissão de luz artificial ou 

natural de um lado para outro do bloco, possibilitando assim trabalhar os conceitos 

de estética e luz natural na arquitetura [4].  

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho se propõe estudar a as características de composição e a 

utilização do concreto com fibra ótica, denominado concreto translúcido, na 

Construção Civil como elemento estrutural e arquitetônico e suas possíveis 

aplicações. Objetiva-se ampliar o conhecimento deste material e discutir as 

possibilidades de sua utilização. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho está sendo realizado por meio de Pesquisa Bibliográfica na 

literatura científica e técnica, com consulta a livros, revistas e 

publicaçõesrelacionadas ao tema em questão. Adicionalmente, estão sendo 

consultados conteúdos disponíveis na Internet e em outras mídias para obter 

informações complementares. 

http://www.litracon.hu/


5. DESENVOLVIMENTO 

O concreto com fibra ótica é um material inovador com características de 

transparência e lucidez e que possui solidez e resistência do concreto comum: trata-

se de um material que como elemento estrutural ainda não está normatizado mas 

ensaios produzidos em laboratórios avaliaram a resistência a compressão para um 

bloco de concreto com fibra ótica, 70 Mpa o que lhe permitiu ser considerado 

comparado a um concreto de alta resistência [3]. 

O concreto translúcido é comercializado em blocos ou painéis pré-fabricados 

no tamanho de 30m x 60cm, com diferentes espessuras, sendo que a quantidade de 

fibra ótica utilizada pode variar entre 4% e 6% em comparação ao volume total do 

bloco. Estes blocos, fabricados nas cores branca, cinza e preta, apresentam 

propriedades de isolamento térmico, de suporte, luz e decoração [3]. 

No processo original de produção dos blocos de concreto translúcido, os fios 

de fibra ótica são inseridos individualmente e mesclados ao concreto comum, em um 

processo demorado que traz implicações no custo do material finalizado. No entanto, 

novos processos semiautomáticos para a fabricação de concreto translúcido já estão 

em pesquisa e andamento como a utilização de um tecido de fibras [2][3]. 

Atualmente, o custo do concreto com fibra ótica em metro quadrado é 

consideravelmente maior que o do concreto comum devido principalmente aos 

seguintes fatores [2]: 

i) custo do material envolvido: além dos materiais convencionais 

utilizados na produção de concreto convencional, deve-se 

acrescentar o da fibra ótica;  

ii) ii) custo de produção; que demanda profissionais e maquinaria 

especializada 

Apesar de ter um custo maior, o concreto translúcido oferece diversas 

vantagens como [2][3]: 

i) a de ser mais maleável e impermeável devido sua composição com 

fibras óticas;  

ii) permitir a passagem de luz, com potencial para redução do consumo 

de energia elétrica 

iii) se apresentar como uma material adequado para decorações.  



O concreto translúcido já é considerado um material promissor para diversas 

aplicações como em obras de trânsito, segurança pública e projetos de decoração. 

Em Estolcomo ele já foi utilizado em quebra-molas colocando-se leds (lâmpadas 

com baixo consumo de energia e alta durabilidade) dentro de cada bloco que 

acendem ao escurecer, auxiliando na sinalização para os motoristas [3]. 

No Brasil, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, onde deverá ser 

instalado um presídio modelo, está em estudo a construção de uma cela 

experimental com concreto translúcido. A proposta é de oferecer iluminação nas 

celas sem a necessidade do uso de interruptores: o que impediria os detentos de 

quebrarem as lâmpadas para utilizá-las como armas [3].  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O concreto translúcido se apresenta como um material construtivo inovador e 

também com grande potencial para exploração de conceitos de iluminação, 

decoração e estética no projeto de ambientes: arquitetos podem utilizá-lo como um 

recurso estético para agregar valor ao empreendimento. Sua capacidade de permitir 

iluminação natural representa um recurso técnico importante para redução do 

consumo de energia e sustentabilidade. Ademais, ele ainda pode ser assentado em 

ambientes que necessitam de vedação à prova de água. 

Trata-se de um material que ainda está sendo estudado mas que já atrai a 

atenção não só da comunidade científica mas também engenheiros, arquitetos, 

decoradores, empresas ligadas a construção civel, entre outros. 
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