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RESUMO
O presente estudo trata dos avanços da construção civil em relação à nanotecnologia. Será tratada a forma como essa
nanociência tem indicado caminhos de influência nos aspectos e materiais da construção civil. Através de uma pesquisa
de revisão com características sistemáticas, que aborda as condições que estes estudos se desenvolvem e alguns
resultados com tendência de consolidação. Dentre os campos de desenvolvimento que se mostram promissores, temos
a intenção de destacar os materiais,  os sensores de monitoramento e inteligência,  os revestimentos de proteção e
manutenção,  novos  aspectos  de  projetos  e  condições  de  infraestrutura,  estruturas  inteligentes  com  condições  de
autorreparação e reorganização para melhorar desempenho, entre outras aplicações que não são ligadas diretamente a
nanotecnologia, mas que se tornam viáveis através das novas dimensões que os equipamentos com essa inovação
dispõem. Em vez de fornecer uma revisão exaustiva da literatura nessas áreas, pretende-se destacar o impacto de
nanotecnologia  e  nanociência  relevante a  prática de engenharia  civil,  transmitir  nova  visão  para  os profissionais  e
inspirar atividades neste novo campo.

PALAVRAS-CHAVE: Nanotecnologia; Engenharia Civil; Nanomateriais; Nanosensores, Construção Civil.

1 INTRODUÇÃO

O campo tecnológico da engenharia civil  tem se consolidado na esfera global  como área
importante do desenvolvimento. Aspectos financeiros e avanços tecnológicos estão alicerçados em
obras e tecnologia dos materiais, aspectos sociais de inclusão de mão de obra, responsabilidade no
meio ambiente devido o uso infindável de produtos, são algumas das características que apontam a
atividade como protagonista na atualidade (ZHENG, 2011). 

Ainda de acordo com Zheng (2011) o cenário da engenharia civil tem mostrado um rápido
desenvolvimento  tecnológico  e  de  problemas cada  vez  mais  complexos.  Dentro  desta  área  de
conhecimento,  encontramos  a  necessidade  de  possuir  ampla  visão  e  habilidades  de  ordem
superiores  nos mais diversos campos de novas ciências.  Como meio consolidado de aplicação
tecnológica, tem a obrigação de acompanhar as mais diversas áreas de desenvolvimento científico.
O  profissional  deve  possuir  condições  de  adotar  tecnologias  emergentes  e  criar  soluções
inovadoras.  O  contexto  do  desenvolvimento  tem  ganhado  um  novo  foco  de  estudos,  a
nanotecnologia, que permeia um campo novo de conhecimento e despertou condições de trabalhos
a níveis internos nos materiais. Essa nova percepção se consolida a cada dia nas mais diversas
áreas da ciência, e na construção civil tem demonstrado grande potencial.

De acordo com  Venugopal, Teizer e Teizer (2009) a nanotecnologia trata de compreender,
controlar e manipular a matéria ao nível de átomos e moléculas individuais na faixa de 0,1-100 nm
(10  -9 m)  e  dentro  da  engenharia  civil,  criar  materiais,  dispositivos  e  sistemas  com  novas
propriedades e funções.  Este novo ramo das ciências abriu novas possibilidades aos cientistas,
dando-lhes oportunidades de manipular a estrutura de materiais com mais precisão e interferir com
mais eficiência em suas características físicas e químicas. Nesta escala, a matéria escapa a física
clássica e apresenta um comportamento especial baseado nos efeitos da física quântica na qual
predominam os efeitos das superfícies e interfaces. 
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O setor de engenharia civil tem condições de se beneficiar desses avanços na nanotecnologia
devido  à  condição  dos  materiais,  elementos  essenciais  da  construção.  Para  estes,  atribuir  as
caracteristicas  peculiares  dos  nanomateriais,  torna  possível  melhorar  desempenhos  que
anteriormente não tinham condições de uso. 

De acordo com  Currie (2015). Em relação aos sensores e sistemas de aquisição de dados,
melhorar  significativamente  o  desempenho e  reduzir  seus tamanhos.  A nanotecnologia  também
deve permitir a implantação prática de sistemas de monitoramento estrutural para grandes sistemas
de infraestrutura  civil  e  fornecer  ferramentas  vitais  para  projetar  uma infraestrutura  inovadora  e
facilitar a prática de gestão e proteção. 

Os campos de aplicação desta nova visão científica ainda estão em amplo desenvolvimento.
Em um cenário cada vez mais tecnológico, a nanotecnologia estará mais presente no cotidiano das
pessoas a cada dia, de forma direta ou indiretamente. Dentre os cenários de desenvolvimento que
se mostram promissores na engenharia civil, os materiais merecem destaque, pois os nanomateriais
são os precursores no desenvolvimento. A adição desses materiais em produtos como o cimento,
pode atribuir  novas características  e  melhorar  desempenho  de  características  consolidadas.  Os
sensores de monitoramento e inteligência possibilitam edificações com condições de monitoramento
cada vez mais completas e sensores que melhoram desempenho adaptando características das
obras em tempo real. Os revestimentos de proteção e manutenção, que facilita a limpeza e tornam
as obras e equipamentos mais duráveis. Além de outras aplicações que não são ligadas diretamente
a nanotecnologia,  mas com a condição de componentes menores,  podemos desenvolver  novas
ferramentas  mais  resistentes,  de  tamanhos mais  compactos,  e  com novas aplicações  (ZHENG,
2011).

É  notório  que  além das  visões  gerais  e  da  compreensão  da  nanotecnologia,  o  setor  de
engenharia  civil  não possui  conhecimento específico sobre o uso,  benefícios e barreiras para a
construção.  Este artigo investiga a disponibilidade de usos para esta nova visão da ciência.   A
construção foi  classificada em muitos estudos entre as dez principais áreas para aplicações de
nanotecnologia.  O ranking  mais  conhecido foi  fornecido  pelas  Nações Unidas e  é  chamado de
"United Nations Millennium Development Goals (MDGs)" (SALAMANCA-BUENTELLO et al., 2005).
Embora o custo dos materiais e dispositivos habilitados para a nanotecnologia ainda na atual fase
possa  prejudicar  sua  aplicação  em campos  mais  humildes  da  engenharia  civil,  seus  custos  já
demonstram  viés  de  queda  e  popularização.  Além  disso,  os  benefícios  da  aplicação  da
nanotecnologia tendem a justificar o custo adicional.

Dentre  os nanomateriais  com capacidade de melhorar  o  desempenho dos materiais  da
construção civil, destacamos os nanotubos de carbono (NTC).  Os nanotubos de carbono (CNTs)
apresentam várias vantagens distintas como material de reforço para compósitos de cimento de alta
resistência e desempenho em comparação com fibras mais tradicionais.  Em primeiro lugar,  eles
estimam uma maior força e rigidez significativa do que as fibras convencionais, o que deve melhorar
o comportamento mecânico geral (KONSTA-GDOUTOS; METAXA; SHAH, 2009). 

Uma nova tecnologia de fabricação de nanotubos de carbono, que aumenta a resistência de
metais, borracha e outros elementos estruturais em 70%, promete diminuir o uso desses materiais
na fabricação sobretudo de eletrônicos e ajudará a reduzir as emissões de dióxido de carbono na
Rússia em 160 a 180 milhões de toneladas até 2030. “Os nanotubos não criam apenas um efeito
positivo indireto na eletrônica e indústria, levando à redução das emissões de CO2”, explica Albert
Nassibulin, professor do Instituto de Ciência e Tecnologia de Skôlkovo e especialista na área dos
nanomateriais.  “É  possível  à  conversão  direta  do  CO2  em  nanotubos  de  carbono”  (KÊZINA,
ZAVIALOVA, 2016).
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A nanocelulose é outro nanomaterial que tem ganhado destaque. O nanocristal de celulose
(CNC) está recebendo atenção crescente como reforço de nano-fibra em compósitos em uma ampla
gama de aplicações. Destaque às suas propriedades físicas superiores (incluindo baixa densidade e
alta  relação de aspecto),  características químicas (como sendo funcionalizáveis  na superfície) e
módulo  de  elasticidade  axial  elevado.  O CNC é derivado  do  tratamento  químico  das  fibras  de
celulose,  que  compõem  a  estrutura  das  árvores  e  das  plantas.  Assim,  a  natureza  intrínseca
sustentável  e  a característica de nanoessência do CNC têm o potencial  de beneficiar  materiais
baseados  em  cimento  para  melhorar  a  força  e  durabilidade  (FLORES;  KAMALI;
GHAHREMANINEZHAD, 2017). 

A nanociência é uma realidade consolidada, principalmente por não criar materiais novos, a
nanotecnologia tem base na composição elementar dos materiais. Tem por natureza, se apropriar de
materiais  elementares  extraídos,  com  a  intenção  de  se  obter  propriedades  excepcionais  dos
mesmos e inserir em materiais já consolidados no cotidiano. É uma interação a nível elementar das
partículas, com condições de intervir nos mais diversos cenários.

2 OBJETIVOS
O  objetivo  geral  do  trabalho  esta  estruturado  em  materiais  técnicos  de  referência  desta

utilização da nanotecnologia  dentro  da construção civil.  Prever  a  influência  desta  nova área de
desenvolvimento no meio profissional e nas características gerais de novos métodos construtivos
com influencias nanotecnológicas.

A intenção é encontrar um contexto geral  onde pesquisadores estão desenvolvendo seus
trabalhos  e  caminhos  em  que  as  mais  diversas  linhas  de  pesquisa  estão  se  desenvolvendo.
Encontrar um ou mais horizontes significativos em que a nanotecnologia tem condições de se firmar
na construção civil.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A  essência  da  pesquisa  esteve  em  busca  de  características  sistemáticas  de  revisão.  A
abrangência necessária que o tema trás, foi entendida como um inviabilizador da revisão sistemática
consolidada, haja vista que não há a intenção de discutir sobre apenas um tema específico.

Dentro das bases de pesquisa, tomamos como parâmetro a utilização da SCIENCE DIRECT
(Elsevier) e TECHNOLOGY COLLECTION (ProQuest). Para posterior análise de qual seria a mais
significativa dentro do contexto.

3.1 STRINGS DE BUSCA

As pesquisas foram iniciadas com a definição das strings de busca na seguinte configuração:
em português (Nanotecnologia; engenharia; construção civil;) e as mesmas referências em inglês,
(Nanotechnology; engineering; construction;). Por final ficou mais coerente trabalhar apenas com as
strings em inglês. 

Após  uma  primeira  revisão  nos  títulos,  dois  conteúdos  despontaram  como  maiores
importâncias na engenharia civil e foi adicionado “nanosensor e nanomaterial” tomando o cuidado de
utilizar ambos os resultados, não necessariamente precisando estar os dois assuntos no trabalho,
podendo avaliar trabalhos que tratavam apenas de uma das duas novas strings.

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
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O  primeiro  critério  de  inclusão  foi  que  os  materiais  deveriam  ser  artigos,  buscando
objetividade  na  inserção  do  assunto,  depois  com  as  strings  de  busca  foram  obtidos  alguns
resultados, posteriormente através do titulo, se conseguiu uma redução significativa. A partir daí foi
utilizada a introdução e por final a conclusão, como métodos de filtrar os trabalhos. 

Com estas referências, foram encontradas algumas características em relação aos temas e
dispensados trabalhos com temáticas próximas. Foram ainda, incluídos alguns trabalhos que eram
referenciados nos trabalhos selecionados,  a  fim de conseguir  maior  embasamento  em algumas
citações.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das strings de busca foi iniciada a avaliação das bases SCIENCE DIRECT (Elsevier) e
TECHNOLOGY COLLECTION (ProQuest), a partir destas e da utilização dos critérios de inclusão,
foram encontrados os seguintes resultados organizados na Tabela 1 e Tabela 2, que aparece a
seguir:

Tabela  1: Resultados  de  pesquisa  com aplicação  dos  critérios  de  inclusão  na  base  SCIENCE
DIRECT (Elsevier)
SCIENCE DIRECT (Elsevier)

Strings de busca
Resultado
s

Nanotechnology AND engineering 27.218
Nanotechnology AND engineering AND construction 5.424
Nanotechnology AND engineering AND construction AND civil 712
Nanotechnology  AND  engineering  AND  construction  AND  civil  AND  (  nanosensor  OR
nanomaterial )

9

Título 56
Resumo 44
Introdução 20
Conclusão 16
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 2: Resultados de pesquisa com aplicação dos critérios de inclusão na base TECHNOLOGY
COLLECTION (ProQuest)

TECHNOLOGY COLLECTION (ProQuest)

Strings de busca
Resultado
s

Nanotechnology AND engineering 11.027
Nanotechnology AND engineering AND construction 2.735
Nanotechnology AND engineering AND construction AND civil 1431
Nanotechnology  AND  engineering  AND  construction  AND  civil  AND  (  nanosensor  OR
nanomaterial )

318

Titulo 56
Resumo 44
Introdução 20
Conclusão 16
Fonte: Dados da pesquisa

Os trabalhos desde as primeiras pesquisas se consolidaram em dois temas mais comuns aos
pesquisadores,  temas  estes  que  definiram as  duas  últimas  strings  da  pesquisa  (nanosensor  e
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nanomaterial).  No caso da base ELSEVIER, não foi  útil  a utilização das strings  nanosensor OR
nanomaterial, pois os resultados não foram plausíveis e uma análise apurada no título foi feita a
partir  da  pesquisa  com as strings  anteriores.  Com a quantidade significativa  de trabalhos a  se
analisar  na  base  ELSEVIER,  no  momento  de  filtrar  trabalhos  de  mesma  temática,  acabou-se
priorizando os que se encontravam nesta base. Mas de uma forma geral, os temas se subdividiram
em algumas aplicações, e com essa nova definição, dentre aos principais campos encontrados, as
informações  coincidiram  com  Mann  (2006)  que  indicava  a  influência  da  nanotecnologia  na
construção civil da seguinte forma:

 Materiais: materiais de construção que influenciados pela adição de nanocompostos
desenvolviam  um  aumento  grande  em  suas  características  que  poderiam  ser  de
resistências mecânicas, ductilidade e durabilidade. Neste campo de desenvolvimento,
destaque-se o aço, polímeros, concreto, vidro entre inúmeros outros com condições de
adição de nanomateriais. 

 Revestimentos:  ainda  estariam inseridos  como  materiais,  mas  de  características  e
aplicações  diferentes.  Destaque  para  proteção  contra  corrosão,  desgaste  e
revestimentos  considerados  autolimpante,  com utilizações  diversas  como  sinais  de
trânsito  que nunca precisam ser  lavados,  aumentando a segurança e redução dos
custos de manutenção. 

 Materiais com características de reparação: Pontes quebradas e buracos no pavimento
com condições de auto reparação; pontes que ajustam suas formas para controlar os
movimentos causados por ventos. 

 Sensores:  monitoramento  e  controle  de  sistemas  estruturais,  nanotecnologia  como
agregados inteligentes e revestimentos. Sensores que indicariam a necessidade que a
estrutura tem de se adaptar a novas condições climáticas, de ventos. Nanosensores
que podem ser incorporado em rodovias ou revestido em pontes para monitoramento
de processos de deterioração e rachaduras. Sensores com condições de alertar as
autoridades competentes de danos estruturais, muito antes de poder ser detectado por
inspeção humana. 

 Novos  projetos:  Haja  visto  as  novas  características  de  materiais  e  condições  de
utilização  dos  sensores,  novas  possibilidades  de  projetos  despontam,  com  novos
desempenhos  e  características  de  influência  nas  construções.  Com  novas
possibilidades, principalmente na hierarquização de prioridades de uso. 

 Novas  ferramentas:  nova  compreensão  da  propriedade  dos  materiais  básicos,
relevantes  a  microestruturas  e  nanoestruturas.  Utilização  de  materiais  que
anteriormente não possuiriam características suficientes de resistências, condições de
peças  mais  esbeltas,  novas  características  de  influência  para  efeitos  de  segunda
ordem entre outras situações.

Quanto  aos  materiais,  os  pesquisadores  tem caminhado  em direção  ao  aço  e  concreto.
Destaque para o concreto como o material de construção mais utilizado no mundo depois da água
(METHA, 2008). Os pesquisadores e meios científicos têm de forma recorrente estudado a influência
da  nanotecnologia  nestes,  buscando atingir  uma  condição  significativa  de  influência  em menor
tempo.

De  acordo  com  Kêzina  e  Zavialova  (2016)  em  uma  entrevista  jornalística  com  Albert
Nassibulin, professor do Instituto de Ciência e Tecnologia de Skôlkovo e especialista na área dos
nanomateriais, informa que foram feitos esforços para modificar a microestrutura / nanoestrutura na
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essência do aço para tornar mais resistente, mais fácil de soldar e mais resistente à corrosão. Afirma
ainda  que  basta  adicionar  pequenas  quantias  de  nanotubos  de  carbono  (NTC)  para  melhorar
significativamente a resistência ao desgaste e a durabilidade de compósitos metálicos e poliméricos.
A adição em concentrações mínimas (menos de 1%) ao alumínio, por exemplo, permite obter um
metal com a resistência do titânio.

O concreto é um material com poros que variam dos vazios do ar aos poros de escala
nanométrica  produzidos  pela  reação  química  cimento-água.  Uma  melhor  compreensão  da
microestrutura / nanoestrutura complexa de materiais à base de cimento pode resultar em concreto
mais  forte  e  mais  durável  (ONUAGULUCHI; PANESAR;  SAIN,  2014).  Cengiz  et  al.  (2017)
demonstrou que as nanofibras derivadas de resíduos de algas (Cladophora sp) aumentaram 2,7
vezes o estresse folicular do concreto. As nanofibras de celulose derivadas de algas Cladophora sp
que ficam na natureza como um lixo e podem ser coletadas. A adição de um produto habilitado para
a nanotecnologia,  policarboxilatos em concreto,  permite  o concreto autoconsolidador  (SCC) que
pode alcançar a cura sem a necessidade de vibração e economizar até 50% nos custos trabalhistas
(MANN, 2006).

Mesmo com essas evoluções nos materiais, um grande espaço de desenvolvimento fica a
cargo do monitoramento estrutural. Avaliação de estado de degradação da estrutura, situações de
desempenho  e  avaliações  após  desastres  naturais,  são  alguns  fatores  que  justificam  essa
necessidade. Por exemplo, o IntelliRock, um sensor com fio, pode ser incorporado em concreto para
medir  e  registrar  a  temperatura  do  concreto  durante  seu  processo  de  cura.  Um  sensor  de
temperatura  menor,  iButton,  pode  ser  usado  para  o  mesmo  propósito.  Através  do  método  de
maturidade do concreto, que correlaciona o desenvolvimento da força do concreto com seu índice de
maturidade (ou temperatura-tempo), a força inicial do concreto pode ser rapidamente monitorada e
determinada.  Esta  tecnologia  tem  sido  utilizada  em  projetos  rodoviários  e  permite  uma  rápida
construção e economia de custos, removendo formas e carregando o concreto mais cedo e com
uma condição maior de segurança. O cloreto corroe a armadura de aço de reforço em concreto,
expande o volume do vergalhão e faz com que o concreto circundante se quebre. Smart Pebble, um
sensor sem fio de longa vida, pode verificar a entrada de cloreto e retransmitir as informações sem
fio (WATTERS et al., 2003). 

Usando sensores de deslocamento sem fio localizados na parte inferior  de uma turbina
eólica  foi  possivel  avaliar  o  desempenho  do  sistema  SIM  (Structural  integrity  monitoring)  em
condições de operação de campo. Os resultados obtidos dos sensores e controle de supervisão e
aquisição de dados  (scada)  mostraram que  o  anel  incorporado apresentava movimento  vertical
significativo especialmente durante períodos de turbulência da velocidade do vento e durante os
eventos  de  desligamento  e  inicialização.  O  deslocamento  medido  foi  variável  em  torno  da
circunferência da base como resultado da direção do vento e das forças de elevação do rotor. O
teste de campo demonstrou que a tecnologia SIM oferece um grande potencial  para melhorar a
confiabilidade e a segurança das fundações de turbinas eólicas (CURRIE et al.,  2015). 

Um  dispositivo  baseado  em  piezocerâmica  multifuncional  recentemente  desenvolvido,
denominado agregado inteligente, é usado para o monitoramento da saúde de colunas de concreto
sujeitas  à  excitação  da  mesa  de  vibração.  Duas  colunas  circulares  de  concreto  armado
instrumentadas com agregados inteligentes foram fabricadas e testadas com uma excitação sísmica
registrada no laboratório estrutural  da Universidade de Nevada-Reno.  Nos testes,  os agregados
inteligentes  foram  utilizados  para  executar  múltiplas  funções  de  monitoramento  que  incluíram
detecção de resposta sísmica dinâmica, monitoramento de saúde estrutural e detecção de resposta
ao ruído branco (GU et al., 2010).
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A nanotecnologia tem encontrado usos que vão além de simplesmente atribuir melhores
caracteristicas  aos  materiais.  Essas  novas  propriedades  tendem a  possibilitar  incorporações  de
atividades antes não viáveis. Os materiais multifuncionais (ou inteligentes) são um bom exemplo,
estes são aqueles que possuem as capacidades para responder à estimulos e ativam suas funções
(como  características  ópticas,  elétricas  ou  mecânicas)  de  acordo  com  esses  estímulos.  Os
nanomateriais  podem  ser  usados  para  criar  deliberadamente  materiais  multifuncionais  mais
desejáveis,  nanocompósitos,  manipulando  as  propriedades  do  material  em  nanoescala.  Por
exemplo,  um  material  polimérico  estrutural  pode  ter  capacidade  para  auto-curar  rachaduras
incorporando um agente cicatrizante microencapsulado e um gatilho químico catalítico dentro de
uma matriz epóxi (WHITE et al., 2001).

Outro estudo nessa área indica que uma vez que o concreto é quebrado, as fibras também
quebram e esse estimulo poderia soltar um selante. Outro mecanismo de autocura foi utilizado no
concreto de ultra-alto desempenho (UHPC). A fração alta do material anidro (falta de água), que é
deixada após a reação com a água na mistura de concreto inicial, poderia ser um reservatório para
maior  hidratação.  Quando  uma microfissura  se  desenvolve,  superfícies  aniquiladas  frescas  são
expostas. Se a amostra estiver embebida em água, a hidratação começa novamente nas superfícies
dessas rachaduras. Os hidratos recém-formados preenchiam rapidamente as rachaduras (VERNET,
2004). 

À  medida  que  os  nanosensores  podem  ser  minimizados  e  incorporados  em  material
compósito, este material pode fornecer informações sobre seu desempenho e condições ambientais,
monitorando cargas estruturais, temperaturas, teor de umidade, decadência, perdas ou ganhos de
calor e ar condicionado e pode ser usado para produzir edifícios inteligentes (WEGNER; WINANDY;
RITTER, 2005). 

A pesquisa atual sobre a adição de nanopartículas multifuncionais, como hematita (Fe2O3)
e  nanotubos  de  carbono  para  o  concreto,  mostrou  que  eles  não  apenas  aumentam
significativamente a resistência à compressão de amostras de argamassa de cimento, mas também
oferecem o benefício de monitorar níveis de estresse e detectar  a existência e a extensão das
fissuras  através  da  medição  da  resistência  elétrica  dos  membros  (MANN,  2006).  O  concreto
inteligente pode detectar deformação elástica e inelástica e fraturas, pode ser usado para fazer um
pavimento inteligente para as rodovias, o que seria capaz de identificar o peso e a velocidade dos
veículos em movimento. 

A nanotecnologia também está sendo usada para imitar a superfície da folha de lótus e criar
novas tintas e revestimentos, que podem repelir a água e a sujeira e manter superfícies limpas. Em
uma superfície  com um efeito  de  folha  de lótus,  a  sujeira  é  coletada por  gotas  de água.  Esta
tecnologia terá benefícios imediatos para sinais de trânsito e fachadas de construção e limitará a
lavagem periódica para remover a sujeira e aumentará sua visibilidade e aparência (CHENG et al.,
2006).

A  tecnologia  de  estrutura  inteligente  (IST)  abrange  materiais  multifuncionais,  redes  de
sensores/atuadores  e  processamento  de  informações.  Permite  que  as  estruturas  possuam  a
capacidade inteligente de detectar suas mudanças externas ou internas (por exemplo, cargas ou
danos) e, em seguida, iniciar uma ação para sinalizar o dano (por exemplo, monitoração de estrutura
de saúde) ou corrigir as mudanças (por exemplo, controle de vibração ou auto-cura). As ligas de
memória de forma (SMAs) e os materiais piezoelétricos são atualmente os materiais inteligentes
mais  utilizados.  Embora  esses  materiais  não  sejam  produtos  de  nanomateriais,  eles  oferecem
materiais que podem ser alterados através da reorganização da estrutura em nanoescala. Também
demonstram  o  que  os  materiais  multifuncionais  (ou  inteligentes)  podem  alcançar  para  a
infraestrutura civil através da aplicação da nanotecnologia atribuindo condições de acondicionar os
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sensores diretamente na estrutura. Uma ligação atômica perfeita pode ser criada na estrutura para
garantir  uma  durabilidade  incomparável  do  sistema  sensorial  incorporado.  Os  pós  de  material
piezoelétrico foram usados para fazer tintas piezoelétricas. Esta pintura poderia ser aplicada em
grandes áreas e formas complexas de uma estrutura sem afetar suas propriedades mecânicas para
monitorar as rachaduras em elementos de aço de pontes (ZHANG et al., 2006). 

Um amortecedor baseado em SMA (Shape Memory Alloys) pode ser desenvolvido para ter
uma  dissipação  de  energia  abrangente,  tensão  e  uma  habilidade  de  auto-detecção.  Em  outro
aplicativo, os fios SMA foram pré-tensionados até certo comprimento e depois relaxados para um
estado isento de estresse com recuperação de tensão elástica.  Após o fio ser  incorporado nos
espécimes  de concreto  e  o  concreto  endurecido,  os  fios  SMA foram aquecidos  aplicando uma
corrente elétrica através do fio. Devido à tendência das SMAs de recuperar sua forma original antes
da pretensão, os fios SMA estão em tensão e a amostra de concreto está em estado comprimido,
mesmo que o calor seja removido. Este método pode ser usado para aplicar o pré-esforço interno
com fios SMA embutidos em membros de paredes finas, em que o pré-esforço de estruturas de
concreto não é viável usando cabos externos pré-esforçados (DENG et al., 2003).

Um design inovador para a conexão entre vigas e colunas consiste em quatro tendões SMA
de  grande  diâmetro  que  conectam  a  flange  do  feixe  ao  flange  da  coluna.  As  conexões  são
carregadas sob o protocolo de carga cíclica de reversão. Devido às propriedades únicas dos SMAs,
as conexões exibem um alto nível de dissipação de energia e grande ductilidade. Após a série de
testes iniciais, os tendões SMA podem ser aquecidos para se recuperar da deformação residual do
fecho.  Essas conexões podem exibir  comportamento histérico repetitivo e estável  (OCEL et  al.,
2004)

A  nanotecnologia  oferece  uma  nova  oportunidade  educacional  para  os  educadores  de
engenharia civil  para enfrentar um desafio atual na educação de engenharia, que é desenvolver
habilidades de ordem superior que os futuros engenheiros civis deveriam possuir. Novos módulos de
curso sobre nanotecnologia para aplicações de engenharia civil devem ser desenvolvidos através de
colaboração multidisciplinar e integrados em um currículo de engenharia civil convencional (ZHENG
et al., 2011).

5 CONCLUSÃO

Em  conclusão,  a  nanotecnologia  é  pretuberante  e  oferece  a  possibilidade  de  grandes
avanços,  enquanto  as  abordagens  convencionais  oferecem  melhorias  incrementais.  A
nanotecnologia não necessariamente precisa ser  considerada uma nova tecnologia,  mas é uma
extrapolação  das  atuais  para  uma  nova  escala  e,  nessa  escala,  as  ferramentas  e  regras
convencionais não se aplicam. 

A nanotecnologia é, portanto, o oposto do processo de construção tradicional,  ou mesmo
qualquer técnica de produção e oferece a capacidade de trabalhar do fundo do design de materiais
para o topo do ambiente construído. A perspectiva futura indica que cada vez mais será possivel
adquirir e produzir materiais especificos para o uso com caracteristicas adaptadas a necessidades e
problemas. 

No  campo  dos  sensores  e  materiais  inteligentes,  encontramos uma proximidade  com as
tendências do cotidiano atual, a ecoeficiência e sustentabilidade. Pretende-se tornar as obras mais
duráveis, as manutenções mais simples, diminuir os gastos com energia e consumo de água que
são aspectos que alavancarão com agilidade esses novos conceitos de construção civil. Deve-se
ressaltar ainda que a utilização de partículas tão pequenas, devem tornar grande parte de resíduos
suscetíveis a reutilização e extração de nanomateriais. 
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A interdisciplinidade do assunto demonstra que muitos  avanços ainda estão por  vir,  pois
existe uma tendência de relacionamento entre as mais diversas áreas de conhecimento. A aplicação
de sensores através de revestimentos líquidos já demonstram a condição da evolução química que a
engenharia deve sofrer, características biológicas em compósitos de autocura, o tratamento da física
que abandona de vez a física clássica, são alguns dos principios que devem ser destacados.

Quando se trata apenas de melhorias, não podemos deixar de levar em consideração que os
novos resultados são distantes dos anteriores. Essa situação torna os materiais e os projetos com
caracteristicas novas significativas  e  tendem a ampliar  o  campo de conhecimento,  o  campo de
utilização e propiciar o desenvolvimento. 

Estes aspectos indicam mudanças no meio profissional, qualificações e competências que
anteriormente não eram necessárias na engenharia civil devem despontar. Desta forma, até mesmo
o meio acadêmico se adaptará a essa nova área de conhecimento. O profissional da construção civil
deve atribuir  a seus conhecimentos uma nova gama de informações e formação profissional.  O
quadro  de funcionário  das  obras  deve  possuir  cada  vez mais  profissionais  de  outras  áreas de
conhecimento. É indispensável ao profissional de engenharia se qualificar para não perder o posto
de  destaque  na  gestão  de  grandes  obras.  Como  toda  a  inovação,  aparecerá  inicialmente  em
grandes obras e grandes investimentos, mas a tendência é de uma gradativa popularização. 
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