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RESUMO 

 

Nanocelulose é por diversas vezes considerada como a próxima geração de reforços renováveis para 

a produção de biocompósitos de alto desempenho. Neste contexto, este artigo tem como objetivo 

principal apresentar, em resumo, as áreas de aplicação da nanotecnologia em engenharia civil e da 

ciência e tecnologia por trás do desempenho melhorado. Além disso, os desafios existentes que os 

cientistas e tecnólogos encontram para explorar a potencialidade da nanotecnologia. Atualmente 

estudos têm sido realizados para criar processos mais limpos, com utilização de matérias-primas 

renováveis, gerando produtos não agressivos ao meio ambiente, sem perder em qualidade ou 

desempenho. A extração de nanocelulose de fibras vegetais e a sua incorporação em matrizes para 

fabricação de compósitos é um exemplo. Estudos demonstram que em compósitos cimentíceos, na 

hidratação do cimento a nanotecnologia permitiu a melhora da qualidade e densidade de 

nanoestruturas formadas no cimento, reduzindo defeitos no cimento endurecido e melhor ligação 

entre a matriz cimentícea e o agregado, e, a argamassa de cimento com o substrato. Os nanotubos de 

carbono, por exemplo, são estruturas de carbono que, após sintetizadas, obtêm forma de cilindros em 

escala nanométricas. Os benefícios da adição destes materiais ao concreto ainda estão sob estudo e 

em todo o mundo existem pesquisas que evidenciam melhorias na resistência à compressão, à tração 

e porosidade em argamassas e pastas produzidas com nanotubos de carbono. Concluiu-se que, apesar 

de seu enorme potencial, a nanotecnologia ainda contém algumas áreas que precisam ser exploradas 

para tornar a tecnologia mais aplicável, por exemplo: estudo aprofundado sobre influência no calor 

de hidratação, relação água-cimento, interface entre a película e o material de matriz, falta de coesão 

entre nanotubos com matriz de concreto, agentes de dispersão em mistura de concreto, entre outros. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os desafios enfrentados pela construção civil abrangem diversos setores: desde a utilização de 

materiais e sua relação com as questões ambientais ao desempenho das respectivas edificações. A 

necessidade de desenvolvimento e inovação fez com que surgisse através da nanotecnologia, 

melhoria de desempenho de materiais tradicionais na construção civil tais como concreto, aço, 

revestimentos entre outros.   

 Segundo Patel, Rathod e Neeraj (2013), em seu sentido original, nanotecnologia refere-se à 

capacidade projetada para construir itens de baixo para cima, usando técnicas e ferramentas que estão 

sendo desenvolvidos na atualidade, dando origem a produtos de alto desempenho. 

 São diversas as áreas de engenharia civil, incluindo a concepção e processos de construção 

que podem ser beneficiadas com nanotecnologia. Por exemplo, novos materiais estruturais com 

propriedades únicas, compósitos mais leves e fortes. (BHUVANESHWARI; SASMAL; R.IYER, 

2011). 

 Os desenvolvimentos contemporâneos promissores incluem a síntese das novas formas de 

carbono: fulereno (C60) e nanotubos de carbono. As áreas de aplicação de nanotubos variam, por 

exemplo, a alta resistência de nanotubos (aproximadamente 45 GPa) faz com que este material seja 

um componente ideal para reforço de fibras e películas modernas com aplicações possíveis. 

(SOBOLEV et.al., 2006, p.91). 

 Para Viana (2013), os nanotubos de carbono, podem reduzir consideravelmente o tamanho 

dos eletrônicos, como chips e cartões de memória e proporcionar uma maior capacidade de 

armazenamento de dados.   

 Para Sobolev et.al. (2006, p.99) a incorporação de 10% em nanotubos de carbono e fibras 

de Zylon feitas pelo homem, resultou no novo material com 50% mais resistente. Espera-se que uma 

melhor dispersão e o alinhamento dos nanotubos individuais possam aumentar o desempenho das 

fibras compósitas ou, alternativamente, reduzir o volume de nanotubos. 

 O uso de nanopartículas no setor têxtil, como revestimentos em superfícies de tecidos, 

podem fornecer excelentes propriedades capazes de definir diferentes e especiais aplicações para este 

material.  Nano revestimentos proporcionam peças com uma elevada durabilidade, maior repelência a 

água e retardantes de chama. (VIANA, 2013). 

 Estudos estão sendo conduzidos sobre os tipos de nanopartículas em vários ligantes e sua 

eficácia em propriedades relacionados com a deterioração do concreto, relata-se que um solvente 

contendo uma resina de epóxi de baixo peso molecular e partículas nano-argila tem mostrado 

resultados promissores. (BHUVANESHWARI; SASMAL; R.IYER, 2011). 

 Segundo Milanez (2011), a nanocelulose é um dos materiais que tem recebido crescente 

atenção mundial pelo seu grande potencial de aplicações e pela celulose possuir forte apelo 

sustentável por ser obtida a partir de fontes renováveis e, também, por ser biodegradável.  

O conceito de utilização de nanocelulose como reforço foi originado a partir da possibilidade 

de explorar a elevada rigidez e resistência dos cristais de celulose em aplicações compostas (LEE et 

al. 2014). 

As pesquisas e desenvolvimentos em nanocelulose têm aumentado consideravelmente nos 

últimos anos, com a entrada de novas empresas, instituições e grupos de pesquisas, buscando novos 

conhecimentos, processos, composições e aplicações. (MILANEZ, 2011). 

  Neste contexto, este artigo tem como objetivo principal apresentar, em resumo, as áreas de 

aplicação da nanotecnologia em engenharia civil e da ciência e tecnologia por trás do desempenho 

melhorado. Além disso, os desafios existentes que os cientistas e tecnólogos encontram para explorar 

a potencialidade de nanotecnologia. 
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2. A NANOTECNOLOGIA E OS MATERIAIS A BASE DE CIMENTO 

 

2.1 Aplicações da Nanotecnologia em Compósitos Cimentíceos 

 

 As quantidades relativamente pequenas de materiais nanométricos são suficientes para 

melhorar o desempenho de nanocompósitos (SOBOLEV,2006). No entanto, o sucesso comercial de 

nanomateriais depende da capacidade para fabricar esses materiais em grandes quantidades a um 

custo razoável em relação ao efeito global. 

 O cimento Portland é um dos elementos mais empregado na indústria da construção civil e um 

dos componentes importantes para fabricação do concreto.  

Pode-se argumentar que o concreto utiliza nanotecnologia porque contém nano-partículas 

como ingredientes, incluindo partículas de nano-água e ar como vazios, mas não é aplicação da 

nanotecnologia. O concreto é, afinal, uma constituição de macro materiais fortemente influenciado 

por suas propriedades e entendê-lo pode fornecer os caminhos para a melhoria da resistência e 

durabilidade. (BHUVANESHWARI; SASMAL; R.IYER, 2011). 

Diversas pesquisas mostram que as partículas constituintes do cimento podem ser reduzidas 

em escala nanométrica ou modificadas por nanotubos de carbono.  

Na hidratação do cimento a nanotecnologia permite a melhora da qualidade e densidade de 

nanoestruturas formadas no cimento, reduzindo defeitos no cimento endurecido e melhor ligação 

entre a matriz de cimento e o agregado, e, a argamassa de cimento com o substrato. (BASF, 2005). 

Um dos avanços feitos pelo estudo de concreto à nanoescala são as partículas no concreto que 

podem ser melhoradas pela utilização de nano-silíca levando a uma densificação da micro e 

nanoestrutura, resultando em propriedades mecânicas melhoradas. (PATEL; RATHOD; NEERAJ, 

2013).   

Em termos ambientais, segundo Lamb et. al. (2012) a nanotecnologia poderia reduzir a 

emissão de CO2 produzidas pelas indústrias produtoras de cimento. 

Em termos gerais, o uso da nanotecnologia é suscetível a avanços tecnológicos do cimento e 

concreto, sendo que sua melhor compreensão e engenharia permitirá uma estrutura extremamente 

complexa de cimento tendo por consequência, uma nova geração de concreto, mais forte e mais 

durável, com o comportamento tensão-deformação desejado. 

 

 

2.2 Nanotubos de Carbono 

 

Segundo Mo e Roberts (2013), o concreto é composto de agregados finos e grosseiros 

mantidos juntos por um ligante de cimento hidratado, é um dos materiais de construção mais 

importantes e é utilizado em diversas áreas do projeto incluindo fundações da casa, componentes 

estruturais, estradas e barragens. 

A adição de nanopartículas permite que o concreto se torne mais denso e com uma melhor 

microestrutura, tornando-o mais durável e resistente à degradação ambiental. (HARSH; ALI; 

PAHUJA, 2011). 

Os mais populares são os nanotubos de carbono, descobertos pelo cientista japonês Sumio 

Iijima em 1991. Estes tubos formam estruturas de multicamadas. Uma única camada de nanotubo foi 

sintetizada em 1993 por metais acrescentando tais como o cobalto e grafite.  

Em 1996, o grupo de Smalley no Texas, EUA desenvolveram um método que resultou em 

alto rendimento de tubos de parede simples com diâmetros invulgarmente uniformes. Estes tubos 

uniformes tinha uma tendência para formar feixes alinhados (Figura 1). (BALAGARU; CHON, 

2006).  
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Figura 1 – Micrografias (a) Cimento Portland e (b) Nanotubos de carbono 

Fonte: Nochaiya e Chaipanich (2010) 

 

 Hidratado o cimento é um material frágil, para compensar esta fragilidade o reforço consiste 

na maioria das vezes, em adição de nanotubos de carbono ao concreto. (MO; ROBERTS, 2013). 

 Nanotubos de Carbono adicionados ao concreto podem resultar em benefícios como o 

fortalecimento e monitoramento. A adição de pequenas quantidades melhoram as propriedades 

mecânicas das amostras. Em ensaios com a adição de 1% de nanotubos de carbono pode-se observar 

aumento na resistência à compressão (+ 25 N / mm
2
) e resistência à flexão (+ 8 N / mm

2
). (PATEL; 

RATHOD; NEERAJ, 2013). 

Em seu artigo Nochaiya e Chaipanich (2010), observou que nos resultados da análise de 

porosidade de cimento Portand com e sem nanotubos de carbono, houve redução de volume quando 

se aumentou a percentagem de nanotubos de carbono de paredes múltiplas em pastas de cimento 

Portland. 

Além disso, micrografias mostraram uma boa interação entre os nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas e hidratação de pastas de cimento Portland. Isto resultou em uma microestrutura 

densa e uma resistência mais elevada quando comparada com o cimento Portland sem adições. 

(NOCHAIYA; CHAIPANICH, 2010). 

Bhuvaneshwari; Sasmal; R.Yer, (2011) observou que alumino-silicatos misturados com 

nanotubos de carbono podem produzir pastas fortes, duráveis e condutoras. Os tamanhos de alumino-

silicatos (50 a 100 nm) podem ser reduzidos para 5 a 10 nm. 

Em relação aos nanotubos de carbono, um dos problemas apresentados por Harsh, Ali e 

Pahuja, (2011), é a difícil dispersão na matriz de nanotubos de carbono de cimento, devido à sua 

tendência para se aglutinarem e a sua ligação geralmente fraca, com o material e a matriz cimentícea. 

 

2.3 Nanocelulose em Matrizes Cimentíceas 

 

Nos dias de hoje a crescente demanda para desenvolver uma nova geração de alto 

desempenho e multifuncional, com materiais renováveis e infraestruturas sustentáveis, com cimento e 

concreto que possam romper paradigmas tradicionais de engenharia, fez com que novas tecnologias 

fossem buscadas.  

Segundo Cao et. al. (2013), atualmente, há uma pressão crescente para produtos que incluam 

materiais feitos a partir de recursos renováveis e sustentáveis. Além disso, existe um objetivo de 

minimizar a utilização de carbono em materiais de infraestrutura, o que leva ao interesse em matérias 

biodegradáveis com baixo impacto ambiental.  

O conceito de utilização de nanocelulose como reforço foi originado a partir da possibilidade 

de explorar a elevada rigidez e resistência dos cristais de celulose em aplicações compostas (LEE et 

al. 2014). 

Materiais em forma de nano e microfibras apresentam propriedades únicas quando 
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comparadas com outras morfologias principalmente devido à elevada relação de área de superfície 

em relação ao peso, alto volume e pequena dimensão dos poros. (KRIEGEL et. al., 2008). 

Para Wegner (2013), a celulose é o mais abundante polímero na Terra, o que representa cerca 

de 1,5 x 10
12

 toneladas de produção total anual de biomassa. Consiste de ligações de glicose 

dispostas em cadeias lineares, onde C-1 de cada unidade de glicose está ligado a C-4 da próxima 

molécula de glicose, como mostrado na Figura 2.  

 

 
 

Figura 2 – Cadeia da celulose 
Fonte: Wegner – 2013 

 

Essas cadeias agregam ao longo da direção da cadeia com intermoleculares ligações de 

hidrogênio e interações hidrofóbicas. Eles formam estruturas fibrosas chamados nanofibrilas de 2 a 

20 nm de largura, dependendo das espécies biológicas. Estas nanofibras compõem a estrutura de 

todas as plantas, bem como alguns fungos, animais, bactérias, conforme Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Fibras da madeira 

Fonte: Wegner – 2013 

 

 As fibras celulósicas (fibras de madeira ou de plantas) têm sido usadas em matrizes 

cimentíceas para , absorção de som, ou para reduzir o peso e aumentar a utilidade do compósito 

acabado, no entanto, eles geralmente não mostram melhorias na resistência (PACHECO; JALALI, 

2011). 

 Em contraste, a nanocelulose oferece novas possibilidades para compósitos cimentíceos com 

melhor desempenho mecânico. O seu tamanho reduzido pode permitir menor espaçamento entre 

fibras e mais interações entre a celulose e o sistema de cimento, e, como resultado, ter um maior 

potencial para combater microfissuras e aumentar a resistência do sistema. (CAO et. al., 2013). 

 As fibras naturais de reforço sofrem algumas desvantagens, como a temperatura de 

processamento limitado, possuem altos coeficientes de dilatação linear térmica, variabilidade de um 

lote para o outro, sensibilidade à umidade, em comparação com fibras sintéticas, tais como vidro, 
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aramida ou fibras de carbono (LEE et. al 2014). 

 Segundo Tonoli et. al. (2009), a principal desvantagem associada com fibras de celulose é a 

sua durabilidade na matriz de cimento. A alta alcalinidade da água nos poros da matriz cimentícia 

enfraquece as fibras de celulose, induz a sua mineralização e, conseqüentemente, a produtividade.  

 Contudo é importante que os novos avanços da nanotecnologia sejam concretizadas com 

esforços destinados à pesquisa, desenvolvimento e implantação liderado pelo governo e indústria em 

conjunto com as universidades. Para com isso, os nanomateriais celulósicos forneçam benefício para 

humanidade, satisfazendo as necessidades de todas as pessoas de forma sustentável, bem como a 

responsabilidade compartilhada. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Observa-se que os benefícios provenientes da nanotecnologia poderão contribuir 

exponencialmente com os materiais e seus desempenhos para a construção civil, tornando possível a 

ideia de se fazer mais com menos. Na hidratação do cimento, por exemplo, permitiu a melhora da 

qualidade e densidade de nanoestruturas formadas no cimento, reduzindo defeitos no cimento 

endurecido e melhor ligação entre a matriz de cimento e o agregado, e, a argamassa de cimento com 

o substrato. Em ensaios com a adição de 1% de nanotubos de carbono pode-se observar aumento na 

resistência à compressão (+ 25 N / mm
2
) e resistência à flexão (+ 8 N / mm

2
). Em contrapartida 

observou-se difícil dispersão na matriz de nanotubos de carbono de cimento, devido à sua tendência 

para se aglutinarem e a sua ligação geralmente fraca, com o material e a matriz cimentícea. Sendo 

assim, apesar de seu enorme potencial, a nanotecnologia ainda contém algumas áreas que precisam 

ser exploradas para tornar a tecnologia mais aplicável. Por exemplo: estudo aprofundado sobre 

influência no calor de hidratação, relação água-cimento, interface entre a película e o material de 

matriz, falta de coesão entre nanotubos com matriz de concreto, agentes de dispersão em mistura de 

concreto, entre outros. 
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