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O MUNDO INVISÍVEL DA NANOTECNOLOGIA 
SeuS impactoS na arquitectura

Maria Alexandra Carreiras Miranda Conceição Luís 

reSumo 
Numa época em que as tecnologias evoluem a olhos vistos, é no campo de arquitectura 

que a nanotecnologia começa a dar os primeiros passos. Assim, é de extrema importância saber 
em que medida os “novos materiais” produzem diferentes modos de produzir arquitectura. 

O estudo nanométrico e a investigação baseada na biomimese e os materiais 
biomiméticos, chegando o estudo ao DNA dos materiais veio revolucionar ou quase humanizar 
os materiais, fazendo com que estes possam adquirir capacidades humanas, no que diz 
respeito à sua adaptabilidade e às circunstâncias envolventes. O estudo que se inicia sobre a 
nanotecnologia aplicada à Arquitectura é de extrema importância no sentido de a arquitectura 
e construção conseguir acompanhar a evolução da ciência dos materiais, criando/ construindo 
ou reabilitando, melhores edifícios. 

Este trabalho tem como objectivo alertar para os vários materiais que se encontram em 
desenvolvimento não explanando exaustivamente a sua origem ou composição. Tem por 
objectivo maior ampliar a leitura das nanotecnologias alertando para os benefícios e perigos 
que podemos sem saber, estar sujeitos.

palavraS-chave
Nanotecnologia; Arquitectura; smart - materiails.

“Life is really simple, but we insist on making it complicated”
Confucius 

A nanotecnologia tem presença na nossa vida mais do que se possa imaginar. sistemas 
complexos e cada vez mais “nano”, transformam a nossa existência neste micro/nano mundo 
em que vivemos. 

“We live in a time of unprecedented materials innovations and the breadths of their 
applications have enhanced our awareness about new products and the ways in 
which they are transforming our physical environment”.  
Blaine Brownell (2006) P.6

É no campo das nano-tecnologias em particular no dos smartmaterials, que este trabalho 
se pretende focalizar, propondo-nos explicitar de uma forma sintética em que medida os “novos 
materiais” podem beneficiar ou não o ciclo de vida dos edifícios, uma vez que é urgente a 
construção de edifícios mais sustentáveis, que possam ser mais ecológicos e sustentáveis 
por libertarem menores quantidades emissões de CO2.
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Nos últimos anos a ciência dos materiais sofreu uma enorme evolução, com reflexo directo 
na indústria dos materiais de construção. A escolha dos materiais é e sempre foi preocupação 
dos arquitectos uma vez que a impressão/ impacto que se tem da sua imagem - o primeiro 
sentido a ser estimulado é a visão, e sendo bem ou mal estimulado - desencadeia o processo 
de se gostar ou não do objecto arquitectónico, tendo os materiais o papel principais deste tão 
importante processo.  

Talvez seja por essa mesma razão que Luiz Paulo Brandão, assume que “Os materiais 
foram, são e continuarão a ser fundamentais para o desenvolvimento da nossa civilização. 
Tanto é assim que alguns estágios do progresso humano receberam os nomes de “Idade da 
Pedra”, “Idade do Bronze” e “Idade do Ferro”” Brandão, Luiz &  etall  (2010) p.??

Acreditamos que, se já era importante a investigação sobre os materiais com que a 
arquitectura é construída, pensada, projectada, numa época de acentuados problemas 
económicos, esta importância começa a ser imprescindível para que todo o processo 
construtivo seja rigorosamente pensado, qualificado e orçamentado no sentido de ser feita a 
construção de um bom projecto arquitectónico, sem desperdícios de qualquer espécie.  

De facto, sylvia Leydecker, no livro “Nano-materials in architecture, interior architecture 
and design”, diz-nos que “Nanotechnology is regarded as the key technology of the 21sT 
Century and is already transforming many areas of everyday life. In architecture has led to 
the development of functional materials and surfaces that offer vast innovation potential, in 
particularly with regard to greater energy efficiency. ”  Leydecker (2008) P. Back cover

Deste modo, temos que pensar em ter atitudes mais qualitativas e não reactivas. 
É importante perceber as qualidades destes novos sistemas/materiais, e desta maneira 
assegurar e evitar futuros problemas ambientais. (protecting  the environment  future)

De acordo com o Arquitecto Álvaro siza Vieira “Architects do not invent anything, are limited 
to transform reality” Oliveira, & Marconi, (2010) p. ?? Apud Matos (1996) mas transformam-na 
usando para o efeito os materiais com que constroem as suas obras. 

Podemos colocar a pergunta seguintes termos: O que é nanotecnologia? “Nano is a 
prefix derived from Greek word for dwarf, and it means one-billionth of something” Roberts 
(2011) p.11 apud Porrod, 2004,p10

Segundo Amanda Roberts referenciando Holleey (2009) a sua definição pode ser 
“numerous as its functions”, uma vez que as definições variam consoante a ciência que a 
estuda.  Já Drexler afirma que a nanotecnologia é: “The control of matter based on molecule-
by-molecule control of produts and by produts throught High-presicion systems as well as the 
produts and process of molecular manufacturing, including molecular machinery” Drexler, K ; 
Peterson, C. et.all (1991)The future”handbook of nanotechnology” Nova York.

A Nanotecnologia começou a ser desenvolvida nos anos 80, por Eric Drexler, apesar 
de sempre ter tido uma maior perspectiva científica ligada directamente à área da medicina, 
hoje o estudo é alargado a outras ciências tendo tido um crescimento na área dos materiais.  
“Drexler, further developed feynman´s concepts of nanotechnology by defining the way small 
and large structures could be built atom or molecule by molecule using nanorobots (nanobots) 
as assemlers and replicatiors.” Roberts, A. (2011) p. 10

 Em todo o caso, o conceito foi pela primeira vez referenciado por Richard Feynman, em 
1959, num encontro da American Physical society.  “His speech, entitled There is Plenty of 
room at the bottom, there was merit to the idea of building from the “bottom up” through the 
use of atoms as the building blocks” Roberts, A. (2011) p.11, apud klusek (2007) Lindquist, 
Mosher-home, & Liu, (2010) indica-nos que apensar de ainda hoje podermos dizer que a 
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nanotecnologia é um estudo relativamente novo, reúne diversas ciências como a física, 
química, biologia, ciências de materiais e engenharia molecular, sendo importantíssimo o 
conhecimento e o olhar atento para os conhecimentos adquiridos no passado, para conseguir 
evoluir e desenvolver o futuro. 

A definição de nanotecnologia pode levar a confundir a realidade, uma vez que parece 
haver tantas definições como as funções a que se destina. Amanda Roberts partindo do que 
refere Holley (2009) define que estas diferenças de conceito, residem no facto de existirem 
na natureza alterações e processos residuais a uma escala nano, e por esse motivo, todas 
as actividades de átomos, moléculas, a uma nano escala, designam um novo modo de 
olhar a ciência, um novo paradigma mas sobretudo um novo modo de estudar estruturas 
a uma escala atómica. Já a Nacional Aeronautics and space administration, explica que a 
nanotecnologia é um misto entre ciência e Engenharia que combinadas conseguem criar 
objectos “is managing matter on the nanometer scale to from purposeful materials devices, 
and systems” Ernst (2009) in Roberts (2011) p. 11, e de tão pequenos são simplesmente 
complexos.  

Assim, e resumindo, a nanotecnologia  estuda todas as pequenas partículas, normalmente 
com estruturas que podem variar entre 1 a 100 nanómetros, podendo então chamá-las de 
nano-estruturas, porque se encontram a uma escala nano – uma escala atómica - que só 
consegue ser medida por um medidor especial denominado nanómetro. “In the International 
System of Units, the prefix “Nano” means one billionth, or 10-9; therefore one nanometer 
is one-billionth of a meter. It’s difficult to imagine just how small that is (…)” Drexler, K et.all 
(1991)

Com a nanotecnologia conseguimos perceber, manipular e controlar a materialidade ao 
mínimo pormenor, chegando a um estudo do DNA do próprio material. Esta foi a grande 
evolução deste estudo nano, no que diz respeito à manipulação dos materiais de construção. 

Esta Ciência da Engenharia Molecular permite transformar e orientar cada átomo 
para o lugar que pretendemos. É devido a este estudo que podemos falar em aplicação de 
tintas inteligentes que se “limpam autonomamente” (partículas de PCM), ou de vidros que 
escurecem com a incidência de energia e até mesmo de equipamentos/fachadas que se 
modificam/variam conforme a energia que lhes é transmitida (exemplo da cadeira de Carl 
de Smet ou das fachadas flexíveis elaboradas pelo atelier Decker Yeadon de Nova York as 
“Homeostatic Facade”). 

Hoje em dia as “acções de ordem” são a sustentabilidade e o mínimo de gasto de recurso. 
Desde, o momento em que pensamos num projecto, a sustentabilidade e a poupança de 
recursos tem que fazer parte do nosso pensamento, e isso tem que ser reflectido no desenho 
do objecto arquitectónico, da sua estrutura e do material com que escolhemos erguer tal 
objecto. 

Quando se fala de arquitectura é inevitável não falar de materiais e do modo como estes 
foram ajudando a definir as estruturas urbanas. As cidades são o reflexo das ciências e dos 
conhecimentos que se foram produzindo naquele determinado tempo, quer isto dizer que 
construímos as cidades com os conhecimentos, tecnologias e processos de construção que 
cada época tem ou teve.

Desde os tempos mais antigos que os materiais são elementos ineludíveis no que diz 
respeito à concretização da ideia arquitectónica e da materialização do edificado, passando 
o estudo desta mesma materialização pelo desenho, que vai ajudar a clarificar as escolhas 
feitas.
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Independentemente do material de que se possa falar existem factores ou propriedades 
que nos interessa estudar. Assim, a percepção que cada pessoa tem do material, encontra-
se intrinsecamente ligada ao ser humano e à sua capacidade sensitiva. A percepção que 
temos dos mesmos está intimamente ligada aos sentidos e à capacidade sensorial que cada 
individuo vai adquirindo de acordo com as suas vivências.  

Aspectos como a cor, escala, opacidade, afectam a percepção que se tem do mesmo, 
influenciando o nosso gosto por esse determinado material. Segundo os autores do livro 
“Materiales”, está provado que a percepção visual actua em 90% dos estímulos do material, 
estando os 10% relacionados com os restantes sentidos (olfactivas, táctil, auditivo). Como 
nos diz Hegger & et all “La piel de los materiales, de brillantes a mate, de clara a oscura, de 
homogénea a texturizada, es la base del proyeto arquitecónico.” Hegger, Drexler, Zeumer 
(2010) P. 12-14

Apesar deste sistema sensorial funcionar em todos nós, diz-nos Juahani Pallasma (2005) 
que “a arquitectura moderna adoptou sobretudo a visão e excluiu o corpo, a memória, a 
imaginação e os sonhos”, matéria que para a arquitectura é também tão cara. 

Já Bryan Gauld refere que “(…)  materials will have to be strong enough to resist all the 
natural forces that may be imposed during a lifetime. These forces will take many forms but 
in simple engineering to resist all natural forces that maybe imposed during a lifetime. These 
forces will take many forms but in simple engineering terms there are two kinds of strengths; 
strength to resist compression and strength to resist tension.” Gauld, (1995)  p.1

se no início dos tempos, devido às limitações tecnológicas, os materiais utilizados 
para produzir o necessário “abrigo” eram os materiais que a natureza da região oferecia, 
como exemplo as argilas, pedras e madeiras, foi com a inovação tecnológica, que originou 
a revolução industrial, que a utilização de materiais como o ferro, o vidro, o Betão e o aço, 
alteraram o modo de fazer e pensar a arquitectura, “Glass and Steel can be used to create 
impressive, functional and highly engineered architectural forms, and these forms can also 
suggest ideological issues via the construction materials used” Farrely, (2009) p. 107.     

Com os avanços tecnológicos, já no séc. XXI, o estudo das partículas dos materiais foi 
forçosamente evoluindo conseguindo-se alterar o modo de resistência dos diversos esforços, 
passando assim os vidros a ser utilizados em compressão, a pedra em tensão etc. Isto só foi 
possível devido ao estudo dos materiais a uma nano-escala. 

Verifica-se que estes novos materiais são como que um up-grade aos tradicionais 
materiais convencionais, tendo como base a aprendizagem feita com a natureza (biomimese). 
Os novos materiais ou como Toshiko Morios designa de ultramaterial, no livro Immateriale, 
ultramateriale, Architectura, Projectto e Materialli , têm como principal diferença do material 
convencional o facto de serem menos densos, mais leves,  permitindo uma maior flexibilidade 
e maior porosidade, conseguindo chegar à velha máxima de Mies Van der Rohe “less is more 
- menos é mais”, uma vez que com menos matéria conseguimos obter mais informação. Já 
Oliveira & Marconi dizem que “É curioso notar que muitos ultra-materiais são o resultado de 
novos olhares sobre materiais clássicos (…) exemplo do betão translúcido, betão poroso, 
betão flutuante – cujas designações anunciam uma certa subversão das propriedades que 
lhes estão tradicionalmente associados” ] Oliveira, & Marconi (2010) P.100

Os novos materiais conseguem em tempo real dar uma resposta, com um determinado 
resultado consoante a “agressão” que sofrem, adaptando-se deste modo às mudanças 
climáticas. Conseguem ser autónomos, e respondem previsivelmente aos agentes exteriores, 
sendo essa transformação reversível, ou seja estes materiais conseguem ter uma capacidade 
“camaleónica”.



Revista Arquitectura Lusíada nº. 6  81

O mundo invisível da nanotecnologia | Seus impactos na arquitectura

A ajuda da ciência e da investigação sobre a biomimese e os materiais biomiméticos, 
veio revolucionar ou quase humanizar os materiais, fazendo com que estes possam adquirir 
a capacidade humana de se adaptarem às circunstâncias em que estão inseridos, Paula 
Oliveira e Francesco Marconi afirmam mesmo que “Relativamente aos novos materiais 
que simulam propriedades biológicas, são particularmente interessantes os materiais auto-
regenerativos” Oliveira, & Marconi (2010) P.107, como é o exemplo das tintas que por meio da 
nanotecnologia imitam a cicatrização da pele. Em suma, referindo a investigação de Nancy 
sottos et.al em 2007  no seu artigo que retrata a investigação – elaborada em conjunto com 
outros investigadores – que estudando processos de  “self-healing materials with microvascular 
networks, desenvolveram uma estrutura semelhante à estrutura regenerativa do sangue 
(plaquetas) de forma a auto-regenerar ou cicatrizar danos numa estrutura de betão, podemos 
dizer que este avanço da tecnologia veio sem dúvida alterar a capacidade de autolimpeza e 
auto-reparação e cicatrização das matérias aplicadas na arquitectura. 

As primeiras “experiências nano-tecnológicas”, verificaram-se em materiais para fachada, 
eg. de vidro e tintas e membranas. Este desenvolvimento só foi possível devido ao estudo 
microscópico biológico e do entendimento de como as plantas rugosas se “auto-limpam”, 
das estrutura regenerativa do sangue entre outros. Igualmente, podemos hoje iniciar debates 
sobre equipamentos e materiais que podem vir a evoluir para um patamar até à bem pouco 
impensável. 

Já, Paula Oliveira e Francesco Marconi questionam o facto de ser possível construir 
materiais inteligentes que sejam capazes de se reciclar no sentido de se auto-regenerarem, 
e respondem afirmativamente à questão por eles levantada. Percebe-se mais tarde que a 
resposta dada vem no sentido das investigações feitas pela indústria dos metais e polímeros 
que contribuíram para o desenvolvimento destes estudos, tão importantes nesta nova Era da 
Arquitectura. Oliveira & Marconi (2010) P.107

A título conclusivo, podemos dizer que a arquitectura, tal como outras ciências, desde 
os tempos mais remotos que utiliza materiais que já são ou foram alvo de estudo de outras 
ciências, como a física, a biologia, a matemática, fazendo com que o arquitecto possa alargar 
os seus conhecimentos e campos de actuação, usando para o efeito matéria de outras 
ciências como a antropologia, a ecologia a história a geografia, fazendo com que, com este 
conhecimento, se faça melhor arquitectura.

Aplicação de nano-materiais? Ficção ou realidade?! 

A nanotecnologia tem tido então uma evolução particular no que diz respeito à 
sua implementação na arquitectura. Podemos dizer que estes estudos têm vindo a ser 
desenvolvidos e pensados de uma forma mais assertiva desde 2010. O caso de estudo que 
têm vindo a ser alvo de interesse e que aqui será exposto tem em atenção o seu impacto 
visual nas cidades. Hoje em dia, a aplicação de materiais, que por meio da energia se 
movimentam, já é uma realidade. Como exemplo o edifício “Homeostatic façades “ projectado 
pela equipa Decker NY e que no site do seu atelier apresenta um vídeo emocionante sobre 
este processo de sombreamento, e que convidamos a ver em http://www.deckeryeadon.com/
projects/HomeostaticFacadesystem.html 

O edifício, projectado segundo métodos tradicionais, tem na sua fachada a sua 
diferenciação e inovação. As partículas que compõem os painéis da fachada, são revestidos 
por eléctrodos de prata que com a incidência de energia solar sofrem alterações de modo a 
permeabilizar a entrada de luz. 
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Imagem 1, 2 e 3 -  Três fases de movimento das fachadas do edificio.
IN: http://materia.nl/article/homeostatic-facade-system/ [consult: 10-06-2014] 
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O atelier Decker e Yeadon é composto por 2  arquitectos. Martina Decker é professora de 
Arquitectura – unidade curricular de sustainable Building Design no  New Jersey Institute of 
Technology - university Heights Newark, em  New Jersey. A sua vida académica é pontuada 
pelos estudos e desenho para a sustentabilidade da construção refletindo-se esse estudo na 
vida profissional. 

Assim comprova-se que a vida académica e profissional, podem e devem andar 
equiparadas e na mesma direcção. M. Decker tem desenvolvido estudos ao nível dos 
materiais e da engenharia molecular de forma a alterar a forma, o tamanho, a capacidade de 
repelir água, de conduzir electricidade ou mesmo de mudar de cor. Toda a investigação que 
desenvolve na universidade de Nova Jersey. 

Peter Yeadon, também este investigador no campo da engenharia molecular, tem 
desenvolvido projectos de edificios mais sustentáveis, com recursos a materiais inteligentes 
como Bioplastics, Biomolecular sensor system, Blink (exploring shading systems), Carbon 
Nanotubes Materials. 

segundo o site da universidade, o atelier que fundaram é o primeiro com uma ligação 
muito forte com a investigação deste genero de materiais, encontrando-se em permanente e 
intensa investigação, tendo em mãos neste momento a crianção de uma especie de papel de 
nano-tubos de carbono “Buckypaper”, um material de alto desempenho para futuros projectos. 
Têm diversos artigos em livros como Performative materials in Architecture and Design 
(Intellect, UK, 2012) e continuam a investigar nanomateriais para aplicarem em edificios mais 
sustentáveis. 

O edificio que este atelier teve oportunidade de projectar e ver construído, é interessante 
e diferente dos tradicionais, na medida em que o edificio procura por meio da energia solar 
controlar a quantidade de sol do interior, sem recorrer a outras técnicas de energia. 

Assim, a fachada move-se, porque o sistema de material polimero, com o foco de energia 
solar sofre alterações e variações tornando as suas fachadas flexiveis. Estas particulas, deram 
o nome ao sistema de fachada do edificio  “Homeostatic facades system”, uma vez que por 
meio de Bi-metais “operates on natural principles to keep interior conditions in check” Decker 
Yeadon LLC. In materia.nl. 
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Imagem 4 e 5 – Imagem exterior do edifício. Diferentes posições da fachada.

Conclui-se que é de facto importante o estudo da ciência dos nano-materiais e 
nanotecnologia aplicada aos edifícios e construção de arquitectura, no sentido de se construírem 
habitações condignas, com comportamentos energéticos eficientes, com menos emissões de 
CO2, construindo assim equipamentos habitacionais mais sustentáveis que contribuam para se 
construir uma melhor cidade, mais passiva no que diz respeito aos gastos de energia.   
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Contudo, todos os estudos e materiais desenvolvidos ainda são muito recentes pelo que 
o impacto que os mesmos possam ter no meio ambiente não é ainda conhecido. será que a 
sua aplicação tem riscos para o ambiente? E para os aplicadores de materiais? Note-se que 
há anos atrás, com a aplicação das placas de amianto não se vislumbrava o perigo que anos 
mais tarde se detectou. Como refere Carla Joyce em 2007, no seu artigo “Amianto, abordando 
o tema” – artigo escrito para a revista segurança, suplemento especial – o maior perigo no 
caso do amianto é de um nível superior para os trabalhadores que com ele contactam. Ou 
seja, todos os intervenientes “a vez que o risco resulta de uma exposição prolongada, estão 
mais expostos os trabalhadores, os seus familiares (através do contacto com as fibras que 
os trabalhadores transportam, por exemplo, nas roupas do trabalho) e comunidades vizinhas 
das indústrias que utilizam amianto como matéria-prima, nomeadamente as indústrias de 
fibrocimento, têxteis, de material de plástico, automobilística, etc.” Joyce (2007) p.3 

O alerta dado pelo Professor Massawe, da universidade de Louisiana, diz-nos que 
“Nanotechnology for remediation will increase in the future, and therefore safe and sustainable 
use of nanomaterials for remediation of superfund sites based on current knowledge will be 
needed.” 

E acrescenta que deveria ser importante a criação de uma regulação para estes novos 
materiais de forma a proteger a saúde de seres humanos e do ambiente, expondo ainda a 
necessidade de criar um guião de uso, manutenção etc, de forma a monitorizar estes novos 
processos e materiais, Ephraim Massawe (2013) P.15, uma vez que ainda é desconhecido os 
efeitos futuros na saúde. 

Trabalhando agora para a construção de um mundo mais sustentável, que mundo 
estamos a criar para deixar às novas gerações? Que impacto estes materiais têm tanto para 
a saúde dos utilizadores como para a transformação ou colapso do meio ambiente em que se 
inserem. 

Este tema não é estanque pelo que esperamos dentro em breve conseguir dar respostas 
para estes tão preocupantes, mas por isso ainda mais interessantes enigmas. Outra e 
importante conclusão que se pode retirar desta pesquisa, é a necessidade da criação de 
parcerias entre os centros de investigação das universidades e as empresas que as podem 
implementar, ou seja a sua aplicação prática. só deste modo, toda a comunidade, pode 
beneficiar do que de melhor as universidades têm vindo a desenvolver.  
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