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Ambiente e Sustentabilidade

Nanotecnologia na construção civil
Materiais fotocatalíticos contribuem para a sustentabilidade 
dos edifícios
Os adjuvantes à base de dióxido de titânio transmitem ao betão e às argamassas a capacidade 
de autolimpeza. Estes materiais permitem reduzir os custos associados à limpeza das fachadas exteriores 
dos edifícios e, em simultâneo, contribuir para um ambiente mais sustentável, uma vez que conseguem 
eliminar os poluentes urbanos.

Na segunda metade do século 20 a 
investigação nas áreas do cimento 
e do betão centrou-se sobretudo 
na resistência mecânica, estimu-
lada pela utilização destes materiais 
em obras cada vez mais complexas, 
com maiores exigências do ponto 
de vista estrutural. Com a entrada 
do novo século, a investigação toma 
um novo rumo com o desenvolvi-
mento dos nanomateriais e a desco-
berta do seu potencial para aplica-
ções construtivas.

As nanopartículas de anatase (Figura 
1), quando ativadas pela luz solar, 
atuam como catalisador. Promovem 
reações químicas que ocorrem entre 
a água (radicais OH- e H+) e o oxigé-
nio presentes no ar e alguns poluen-
tes e produtos orgânicos. Desta 
forma, alguns dos poluentes mais 
comuns nas áreas urbanas – NOx 
(óxidos de nitrogénio), SOx (óxi-
dos de enxofre) ou COVs (compos-
tos orgânicos voláteis) – podem ser 
decompostos em substâncias não 
nocivas para o ambiente ou para a 
saúde humana.

Quando este nanomaterial é incor-
porado em argamassas de cimento 
ou no betão e estes são utilizados na 
construção de edifícios, as superfícies 
adquirem a capacidade de autolim-
peza. Com estes materiais é possível 
reduzir os custos associados à lim-
peza das fachadas exteriores dos edi-
fícios e simultaneamente contribuir 
para um ambiente mais sustentável, 
uma vez que a fachada consegue eli-

minar os poluentes urbanos. Quando 
aplicado como revestimento interior, 
em argamassas, este material conse-
gue limpar o ar interior, melhorando 
a sua qualidade e contribuindo para 
um ambiente mais saudável para os 
ocupantes (Figura 2).

Os adjuvantes com nanomateriais 
tendem a ser mais dispendiosos do 
que os tradicionais materiais de cons-
trução. Contudo, como a quantidade 
necessária é muito reduzida – ape-
nas 1% em peso relativamente ao 
teor de cimento já garante um nível 
elevado de eficiência – o impacto no 
custo final não é muito significativo. 
Convém ainda ter em conta os bene-
fícios que a sua aplicação traz para 
a qualidade do ar e o impacto posi-
tivo no nível de sustentabilidade dos 
edifícios. A investigação científica na 
área dos adjuvantes promotores da 
fotocatálise tem também evoluído 
no sentido de aumentar a atividade 
fotocatalítica destes materiais atra-

Figura 1 – Nanopartículas de anatase

Figura 2 – Representação esquemática do processo 
de limpeza por fotocatálise
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vés de diversas estratégias, incluindo 
a dopagem com iões (ferro, cobre, 
zinco, etc.). A dopagem permite 
reduzir ainda mais a quantidade de 
adjuvante e aumentar a sua eficiência 
quando exposto à luz solar.
Quando se explora a incorporação 
de nanomateriais em argamassas e 
betão, o maior desafio é garantir que o 
adjuvante não reduz as propriedades 
mecânicas do produto e não compro-
mete a sua durabilidade. A utilização 
de nanomateriais, por causa da sua 
elevada área superficial, pode obri-
gar a um aumento do teor em água 
nas composições à base de cimento 
para garantir uma adequada traba-
lhabilidade. Este aumento leva inevi-
tavelmente a uma perda de resistên-
cia mecânica. Mas, em resultado da 
pesquisa nesta área, as composições 
de betão e argamassas fotocatalíticas 
foram otimizadas para atingirem níveis 
de eficiência mecânica semelhantes 
aos de um produto tradicional.
É assim possível ver exemplos práticos 
de obras construídas com este tipo de 
betão, sendo um dos mais emblemáti-
cos o edifício La Chiesa del Dio Padre 
Misericordioso em Roma, feito com 
betão fotocatalítico desenvolvido pela 
empresa Italcementi, uma das pionei-
ras na utilização comercial deste tipo 
de produtos.

Sandra Lucas é professora de 
impressão 3D de betão na Uni-
versidade de Eindhoven, nos Paí-
ses Baixos desde junho de 2018. 
Anteriormente foi professora de 
materiais de construção e sus-
tentabilidade na Universidade 
de Greenwich no Reino Unido. 
É doutorada em engenharia civil 
pela Universidade de Aveiro na 
especialidade de argamassas 
funcionais. A sua investigação 
foca-se no estudo do compor-
tamento mecânico e microestru-
tural de materiais avançados de 
construção.

Mesmo com o custo acrescido do 
adjuvante, a utilização de TiO2 em 
materiais de construção apresenta 
diversas vantagens:
• Aumenta a durabilidade do betão 

através da proteção das facha-
das contra a ação dos poluentes e 
agentes orgânicos;

• Melhora a qualidade do ar interior 
e exterior, contribuindo para uma 
construção mais sustentável;

• Protege as fachadas contra vanda-
lismo como resultado da degrada-
ção das tintas orgânicas;

• Reduz a necessidade de manuten-
ção e limpeza das fachadas, o que 
diminui o uso de produtos de lim-
peza nocivos para o ambiente.

Como nota final, salienta-se que 
o uso de revestimentos construti-
vos fotocatlíticos não está limitado a 
produtos à base de cimento. Vários 
estudos indicam que a introdução de 
TiO2 em argamassas de cal é viável 
e melhora a durabilidade dos reves-
timentos de cal, uma vez que os 
protege do ataque de fungos e da 
poluição. A aplicação destes reves-
timentos permite assim preservar os 
revestimentos dos edifícios históricos 
evitando a degradação causada pelo 
ambiente urbano.

Nanomaterial

Entende-se por nanomaterial qualquer partícula 
com uma dimensão inferior a 100 nanómetro (nm). 
Um composto ou substância, quando reduzido 
a uma escala tão pequena, comporta-se de uma 
forma distinta, ou seja, apresenta propriedades 
diferentes, quando comparado com o seu equi-
valente numa dimensão superior. Por exemplo, o 
composto dióxido de titânio, também denominado 
de titânia e com a fórmula química TiO2, é normal-
mente usado como pigmento em tintas decora-
tivas. A titânia pode apresentar-se com diferen-
tes formas mineralógicas. O rutilo é a forma mais 
comum e mais estável. Porém, para aplicações 
fotocatalíticas, a forma utilizada é a anatase, que 
apresenta maior atividade fotocatalítica.

La Chiesa del Dio Padre Misericordioso, em Roma
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