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SUMÁRIO 
 
Os prejuízos associados à deflagração de incêndios em edifícios são enormes. Graças a 

recentes restrições implementadas sobre retardadores de chama usualmente utilizados, surge 
uma janela de oportunidade para adições de dimensão nanométrica em materiais construtivos, 
nomeadamente polímeros, quer na sua utilização sob a forma de revestimentos não intumes-
centes, quer intumescentes. Neste artigo, são expostos alguns dos resultados obtidos laborato-
rialmente nesta área e explicitados determinados mecanismos que contribuem para os mes-
mos. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A escolha do material correcto a utilizar numa construção é crítico para a mitigação 
das consequências associadas à possível deflagração de um incêndio. Essas podem traduzir-se 
na perda de vidas humanas e prejuízos económicos (25 biliões de euros anuais na Europa) 
(The European Flame Retardants Association 2004). Por conseguinte, quanto maior for a 
capacidade dos materiais em retardar o desenvolvimento dos incêndios, menores serão as per-
das associadas a uma calamidade deste tipo. Interessa pois, quer aumentar a resistência ao 
fogo de um material construtivo, quer desenvolver revestimentos de protecção a elementos 
estruturais do edifício, de modo a prevenir a sua combustão e/ou o seu colapso devido a per-
das de resistência mecânica quando expostos a elevadas temperaturas. Os retardadores de 
chama têm a função de prevenir o início de um fogo, impedindo a ignição dos materiais e 
atrasando a propagação do mesmo. Este processo dá-se por acção física ou química, inibindo 
ou mesmo suprimindo o processo de combustão. 

Geralmente, os revestimentos podem ser classificados de duas formas: intumescentes 
ou não intumescentes. A primeira denominação diz respeito às misturas que aumentam de 
volume em resposta ao aumento brusco de temperatura, produzindo uma espuma, de modo a 
que o produto final carbonizado tenha uma espessura considerável, isolando e protegendo o 
substrato da chama (Wang et al. 2006b). Além da sua aplicação em aço estrutural, podem ser 
também utilizados sobre madeira e plásticos, tentando contrariar a fraca resistência à combus-
tão destes materiais (The European Flame Retardants Association 2004). No entanto, esse 
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mesmo produto mostra actualmente reduzida estabilidade mecânica num fogo, destacando-se 
do substrato e, consequentemente, perdendo a sua eficácia (Wang et al. 2005). 

Os retardadores de chama podem tornar-se sensíveis ao vapor de água e, quando usa-
dos em aplicações no exterior, sofrem os efeitos da radiação ultra-violeta, que quebra a sua 
estrutura molecular. Estes factores afectam a durabilidade dos revestimentos. A adição de 
nanopartículas pode dar uma efectiva resposta em termos da melhoria do comportamento 
ignífugo, e não só, desses mesmos materiais. 

Os nanocompósitos são materiais criados através da introdução de nanopartículas 
como preenchimento de uma matriz macroscópica. Após a adição das nanopartículas, o nano-
compósito pode exibir melhorias nas suas características, sejam estas químicas, físicas ou 
mecânicas. Estas adições representam uma baixa fracção da massa total do compósito, 
variando usualmente entre 0,5 e 5%, já que a sua homogénea dispersão é um factor chave para 
que o produto final apresente as propriedades desejadas, o que pode ser impedido caso as par-
tículas se aglutinem entre si. Estas podem ser dos mais variados tipos e formas, contendo 
uma, duas ou mesmo as suas três dimensões da ordem nanométrica (menor que 100 nm). Os 
nanocompósitos têm sido objecto de estudo desde 1961, em detrimento das convencionais 
adições de micropartículas, que não exibem o mesmo potencial em termos de propriedades de 
retardar o fogo em alguns tipos de materiais. Embora se tenha verificado uma significativa 
redução da taxa de libertação de calor2 (HRR) e produção de fumo de alguns nanocompósitos, 
a capacidade destes materiais de retardar o fogo não atingiu ainda o ponto de aceitação por 
entidades industriais (Patra et al. 2005). 

 
 

2. NANOCOMPÓSITOS 
 

É interessante saber qual a eficiência dos diferentes tipos e formas de nanopartículas 
em melhorar o comportamento de compósitos ao fogo. Tendo em conta o grande leque de 
polímeros existente sobre os quais se fizeram experiências com adições nanométricas e a 
organização da bibliografia consultada, faz sentido organizar este artigo de acordo com o tipo 
de aplicação, sendo referenciado de seguida que modificações se obtêm, de acordo com as 
adições consideradas. 

Um dos factores chave para que se obtenha um melhoramento das propriedades dos 
nanocompósitos é uma boa dispersão das nanopartículas, fenómeno que se torna cada vez 
mais difícil de atingir à medida que cresce o conteúdo (percentagem) dessas mesmas nanopar-
tículas. 

 
2.1. Polímeros (excluindo revestimentos intumescentes) 

 
2.1.1. Nanopartículas de sílica 
 

As adições de nanosílica permitem uma grande área de interface das partículas com a 
matriz polimérica. Tal fenómeno melhora as características físicas do polímero, bem como a 
sua estabilidade térmica, o que pode conduzir a uma mais eficiente retardância à chama 
(Kashiwagi 2003). 

O polimetilmetacrilato (PMMA) é um polímero usado para produzir vidro acrílico de 
grande resistência. Foi efectuada uma adição de 13% em massa de partículas de sílica com um 
diâmetro médio de 12 nm para obter um nanocompósito transparente deste polímero. Embora 
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seja uma quantidade invulgarmente grande, a análise demonstrou uma boa dispersão e alguns 
locais com maior concentração de sílica, sem existir no entanto aglutinação. Esta adição resul-
tou numa descida da taxa de libertação de calor de aproximadamente 50% em relação ao 
PMMA convencional (Figura 1), possivelmente devido à formação de uma camada superficial 
de protecção que actuou como um isolamento ao calor (Kashiwagi et al. 2003). 

 
2.1.2. Nanopartículas de dióxido de titânio 

 
Embora a pesquisa acerca da influência da introdução destas nanopartículas no com-

portamento ao fogo de polímeros seja ainda reduzida, foram já obtidos alguns resultados ani-
madores, que são demonstrados através da redução da taxa de libertação de calor de uma 
amostra de PMMA com diferentes concentrações de nano-TiO2. À medida que aumenta o 
conteúdo do óxido metálico, diminui a taxa de libertação de calor. Um dos motivos utilizados 
para explicar este fenómeno é a capacidade do dióxido de titânio actuar como um “escudo de 
calor” que limita a condutividade térmica no interior da amostra (Kashiwagi 2007). 

 
2.1.3. Nano-argila (PCN- Polymer Clay Nanocomposites) 

 
A influência de nanoargila na resistência ao fogo de polímeros tem também sido estudada. 
Em (Okada e Usuki 2006), é explicitada a influência das adições nanométricas de argila a 
polímeros, que consistem na distribuição uniforme de cada uma das camadas de silicatos (pre-
sentes no mineral das argilas) na matriz polimérica, numa baixa percentagem de massa e a 
nível molecular. Os autores consideram que estas dispersões podem resultar em melhorias nos 
polímeros, como o aumento da resistência mecânica, da trabalhabilidade (em tintas), da trans-
parência e a diminuição da permeabilidade a gases, sempre sem afectar a capacidade de reci-
clagem. Em termos de comportamento ignífugo, estes nanocompósitos apresentam proprieda-
des retardadoras de chama, sem prejudicar as restantes propriedades poliméricas e não aumen-
tando a toxicidade. 
 
 

 
Figura 1 - Taxa de libertação de calor das diferentes amostras (adaptado de Kashiwagi e tal. 

2003) 
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2.1.4. Nanocompósitos baseados em carbono 
 

2.1.4.1. Óxido de grafite (GO) 
 

A grafite consiste num arranjo de átomos de carbono com ligações covalentes entre si, 
organizados por hexágonos, que se inserem em estratos. Estes estão sobrepostos entre si, a 
distâncias inferiores ao nanómetro e, através de grafite modificada, como o óxido de grafite, é 
possível intercalar estas folhas com outros compostos, nomeadamente polímeros. A uma dis-
tância de folhas de grafite de 3 nm, para um nanocompósito de polipropileno / grafite, dá-se 
uma estabilização do polímero, resultante das ligações químicas estabelecidas (Nyden e 
Gilman 1997). Para nanocompósitos de óxido de grafite e poliestireno, obtêm-se reduções da 
taxa de libertação de calor para aumentos no conteúdo do composto. Dependendo da prepara-
ção do polímero final, podem obter-se reduções de 54%, para um teor de GO de 5% (Uhl e 
Wilkie 2002). 

Para um copolímero de estireno-butil-acrilato (PS-BA) com nanopartículas de óxido de 
grafite (até 4% em massa), foram obtidos valores efectivos de retardância de fogo. Foram 
preparadas quatro amostras com diferentes conteúdos de GO, bem como uma amostra padrão 
do copolímero pura. Obtiveram-se reduções de cerca de 40% para os nanocompósitos, no 
parâmetro de taxa de libertação de calor (existem ligeiras melhorias à medida que se aumenta 
a concentração do óxido de grafite) e ainda reduções na produção total de fumo (Figura 2). O 
mecanismo de retardância da adição de óxido de grafite proposto é a formação de uma cama-
da queimada que actua como um isolamento térmico e também como uma barreira aos produ-
tos voláteis produzidos na degradação térmica do copolímero (Kashiwagi 2007). 

 
2.1.4.2. Nanotubos de carbono (CNT) 

 
Desde a sua descoberta, os nanotubos de carbono têm sido alvo de intensa pesquisa, 

graças às suas notáveis propriedades de condutividade térmica, condutividade eléctrica, entre 
outras. Podem obter-se dois tipos de nanotubos de carbono, cujo diâmetro varia. Os nanotubos 
de carbono de parede única apresentam reduzidos diâmetros, entre 1 e 2 nm, enquanto que os 
nanotubos de carbono de parede múltipla têm um calibre mais elevado, usualmente entre 10 e 
100 nm. Após a sua síntese, os tubos podem conter impurezas, cuja limpeza é crítica, de modo 
a obter estabilidade térmica e uma boa dispersão dos tubos em nanocompósitos. Os nanotubos 
de carbono, devido à sua natureza organofílica, podem ser dispersos directamente na matriz 
polimérica, ao invés das partículas de sílica e argila que, devido a serem hidrofílicas, necessi-
tam de um tratamento prévio (Kashiwagi et al. 2002). 

 
Figura 2 - Taxa de libertação de calor de estireno-butil-acrilato: (a) puro, (b) 1% de GO, (c) 

2% de GO, (d) 3% de GO, (e) 4% de GO (adaptado de Zhang et al. 2004) 
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2.1.4.2.1. Nanotubos de carbono de parede única (SWNT ou SWCNT) 
 

Apesar de o estudo acerca da inclusão destas nanopartículas em compósitos não ser 
extenso, foram já atingidos alguns resultados satisfatórios em vários parâmetros de retardân-
cia ao fogo. Em particular, um estudo onde são confrontados nanocompósitos de PMMA com 
diferentes dispersões e teores de SWCNT é de seguida exposto. 

Foram estudadas duas amostras PMMA com um conteúdo de 0,5% de nanotubos de 
carbono de parede única. Uma das amostras (“boa dispersão”) tem os tubos bem distribuídos 
na matriz polimérica, enquanto que os mesmos, na outra amostra (“má dispersão”), estão 
aglomerados (Figura 3). Foram obtidas a taxa de libertação de calor destes dois exemplares, 
bem como a de uma amostra padrão de PMMA (Figura 4). Este parâmetro é bastante menor 
para a amostra com “boa dispersão” do que para os restantes, o que indica uma combustão 
mais lenta. Entre o PMMA puro e o exemplar com “má dispersão” não existiram diferenças 
significativas (Kashiwagi et al. 2005). 

 
Figura 3 - Imagens de microscópio óptico do nanocompósito PMMA/SWCNT (0,5%), com 

diferentes dispersões dos tubos, (a) “boa dispersão” e (b) “má dispersão) com numerosos 
aglomerados (Kashiwagi et al. 2005) 

 
Quanto à concentração de tubos no nanocompósito, fez-se variar o seu nível de 0,1 a 1 

(Figura 5). A adição de 0,1% não produziu reduções significativas na taxa de libertação de 
calor, enquanto que para o teor de 0,5% de SWCNT, se atingiram os melhores resultados, 
com um decréscimo de cerca de 60% em relação à amostra padrão de PMMA puro. No final 
do ensaio, as amostras ficam com a aparência demonstrada na Figura 6. Para os conteúdos de 
0,5 e 1% de nanotubos de carbono, os resíduos apresentam um aspecto sólido, com uma 
camada com malha estrutural sem fissuras significativas. Estas amostras são resistentes o 
suficiente para serem manuseadas sem que se fragmentem (Kashiwagi et al. 2005). 

 
Figura 4 - Efeito da dispersão dos SWCNT na taxa de libertação de calor (adaptado de 

Kashiwagi et al. 2005) 
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Figura 5 - Efeito da concentração dos SWCNT na taxa de libertação de calor, num compósito 
de PMMA (adaptado de Kashiwagi et al. 2005) 

 

Figura 6 - Imagens dos resíduos do PMMA, (a) puro, (b) com 0,2% de SWCNT, (c) com 
0,5% de SWCNT, (d) com 1% de SWCNT (Kashiwagi et al. 2005) 

2.1.4.2.2. Nanotubos de carbono de parede múltipla (MWNT ou MWCNT) 
 

Em relação aos nanotubos de parede única, os de parede múltipla têm a vantagem de 
ser mais baratos. Também para os MWNT foram verificados acréscimos na resistência ao 
fogo resultantes da introdução destas nanopartículas em polímeros. Em nanocompósitos de 
polipropileno / nanotubos de carbono de parede múltipla (PP/MWNT), verificou-se um 
melhoramento no comportamento ignífugo em relação à amostra padrão, sendo este mais 
efectivo para uma concentração de 1% deste tipo de nanotubos (Kashiwagi et al. 2002). 

Embora a amostra padrão se tenha comportado como um líquido, com rebentamento 
de bolhas à superfície, as amostras com inclusão de MWNT comportaram-se como um sólido 
durante o decorrer do teste, mantendo-se, de um modo geral, a sua forma e volume iniciais. 
Não se observaram fissuras no resíduo carbonizado e a camada superficial, com uma estrutura 
em malha, propagou-se ao longo da profundidade das amostras (Figura 7). O peso do carboni-
zado é aproximadamente igual ao peso de MWNT adicionado, o que indica que a vaporização 
de polipropileno foi quase total, sem que existisse escorrimento durante o ensaio. 
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Figura 7 - Resíduo da amostra de PP/MWNT (1%) (Kashiwagi et al. 2002) 

A influência destas nanopartículas foi também estudada através da sua adição a polia-
mida 6 (uma poliamida usada cada vez mais na construção é a poliamida aromática, mais 
conhecida por aramida, em betão reforçado com fibras, devido à sua notável resistência 
mecânica) (Schartel et al. 2005). Neste estudo, observou-se que a inclusão de MWNT interfe-
re grandemente no comportamento do material em situação de incêndio, aumentando a visco-
sidade da amostra, impedindo assim o seu escorrimento e contribuindo para a estabilização do 
resíduo final. Na figura 8, é possível notar a diferença no comportamento da amostra padrão e 
da amostra com adições nanoparticuladas. 

 

Figura 8 - Comportamento da amostra padrão de poliamida 6 (a) e da amostra de poliamida 
com 5% de MWNT (b), num teste de inflamabilidade. (Schartel et al. 2005) 

2.1.4.3. Nanofibras de carbono (CNF) 
 

As nanofibras de carbono consistem em plaquetas de grafite enroladas de modo perfeito 
em torno do seu próprio eixo de revolução, com várias formas. Diferem dos nanotubos de 
carbono por estes exibirem uma estrutura cilíndrica perfeita com diâmetros menores. Estas 
estruturas carbónicas podem variar entre 5 e 100 mícrones de comprimento e 5 e 100 nm de 
diâmetro (Siegel et al. 1998). A sua qualidade depende do seu diâmetro interno e externo, e 
do seu grau de pureza, sendo que, quanto menor o valor desses diâmetros e menor a quantida-
de de carbonos amorfos na amostra (maior grau de pureza), melhor a qualidade. 

Estudou-se o efeito da adição das nanofibras à matriz de um polímero, o PMMA, em tes-
tes de inflamabilidade. Para uma amostra contendo 4% de CNF, com carbonos amorfos e 
diâmetros externos da ordem de 100 a 200 nm, obteve-se um carbonizado sólido com superfí-
cie lisa (Figura 9), com uma forma sensivelmente igual à da amostra inicial (Kashiwagi 
2007). 
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Figura 9 - Resíduo do PMMA / CNF (4%) (Kashiwagi 2007) 

2.2. Revestimentos intumescentes 
 

2.2.1. Nanopartículas de sílica 
 

Quanto à modificação de revestimentos intumescentes para aplicação no aço, por 
exemplo, a inclusão de nanosílica pode ter uma expressão benéfica. Numa experiência reali-
zada num revestimento deste género, constituído maioritariamente por silicato de sódio, 
várias amostras, algumas delas com adições de nanopartículas, foram sujeitas a ensaios de 
desempenho ao fogo e análise térmica. A inclusão de 1,5% de nanopartículas de sílica melho-
rou o desempenho do compósito. O nanocompósito demonstrou formação de camadas de pro-
tecção intumescente de 42,3 mm com um tempo de resistência de 90 minutos, que contrastam 
com os 41,7 mm e 72 minutos obtidos para o compósito sem adições, nos mesmos testes. A 
razão desta diferença é a formação de uma malha Si-O-Si dentro da matriz, o que protege os 
materiais de isolamento a alta temperatura e promove o reforço mecânico, inibindo a oxidação 
no decorrer de um incêndio. A análise térmica revelou que o nanorevestimento forma uma 
camada carbonizada que protege o substrato, já que a nanosílica tem uma elevada estabilidade 
térmica, não se decompondo mesmo a elevadas temperaturas, salvaguardando o substrato do 
calor e da difusão do fogo. (Wang et al. 2006a). 

Outra investigação acerca da adição destas partículas foi efectuada numa resina acríli-
ca, que nestes revestimentos tem não só a função de servir de pasta aos diferentes aditivos 
retardadores de chama, mas também representa uma fonte de carbono. O nanocompósito foi 
obtido através da adição de nanosílica à resina, que foi posteriormente misturada com os res-
tantes compostos, de modo a obter o nanorevestimento. Comparando com uma das amostras 
de resina acrílica convencional, verificou-se que aquela atingiu, no teste de protecção ao fogo, 
uma espessura de matéria carbonizada 48% maior e o dobro do tempo de resistência à exposi-
ção, graças à malha nanométrica formada, promovendo o efeito endotérmico em detrimento 
do efeito exotérmico (Wang et al. 2006b). 

 
2.2.2. Nanopartículas de dióxido de titânio 
 

Foi estudado o efeito da adição de nano-TiO2. Comparando o tempo de resistência ao 
fogo de uma amostra padrão e de uma outra sua semelhante à qual foram somados 1,6% em 
massa de nanopartículas de dióxido de titânio, fez-se subir esse período de 81 para 96 minu-
tos, promovendo a anti-oxidação, o efeito endotérmico e as propriedades de protecção ao 
fogo, devido à formação de materiais protectores tipo cerâmico à nanoescala (Wang et al. 
2007b). 
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2.2.3. Hidróxido duplo lamelar nanométrico de magnésio aluminato (nano-size magnesium 
aluminium-layered double hydroxides) (nano-LDHs) 
 

Os LDHs são um novo e eficiente retardador de chama, absorvendo o calor e libertan-
do água e dióxido de carbono, o que faz decrescer a temperatura do substrato e promove a 
formação da estrutura de espuma carbonizada. A natureza endotérmica destes processos e a 
diluição de gases combustíveis da pirólise3 estendem o tempo de ignição e reduzem a liberta-
ção de calor durante a combustão (Wang et al. 2005, Zammarano et al. 2005). 

Em concordância com o exposto, a inclusão de nanopartículas deu origem a melhorias 
nas características de resistência ao fogo do revestimento. Este aperfeiçoamento é notado 
especialmente para o conteúdo de 1,5% de nano-LDHs, já que o teor de 0,5% mostrou ser 
insuficiente para que se verificassem grandes alterações em relação à amostra padrão, sem 
nanopartículas. O exemplar com 3% em massa destes compostos danificou as capacidades de 
intumescência do revestimento. De facto, as propriedades de retardância de chama deste 
dependem em larga escala do processo de formação da estrutura carbonizada, da estrutura da 
espuma e do efeito intumescente. Por conseguinte, os progressos obtidos neste parâmetro para 
a amostra com 1,5% de nano-LDHs foram assinaláveis, graças à formação de reduzidos 
alvéolos com dimensões de 10 a 30 µm na camada queimada, o que conduziu a uma redução 
da transferência de calor por convecção através do ar aí encurralado. Para a amostra padrão, 
estes vazios compreenderam diâmetros superiores (40 a 200 µm), representando um aumento 
na transferência de calor, acelerando a degradação da resina e do retardador de chama. Além 
disso, a camada apresentou fissuras e uma heterogeneidade da distribuição dos alvéolos. Para 
o nanocompósito, um bom isolamento do carbonizado foi obtido, para isso contribuindo tam-
bém a boa dispersão dos produtos resultantes da decomposição das nanopartículas incluídas e 
a malha polimérica formada por estas. De notar que a temperatura numa cena de incêndio irá 
aumentar até 700 ºC em 10 minutos, fazendo com que aço exposto esteja bastante susceptível 
de perder as suas capacidades mecânicas caso não exista um isolamento eficaz. Uma película 
de 1 mm com 1,5% de nano-LDHs exposta ao fogo resultou numa estrutura carbonizada de 
17,1 mm de espessura. O seu tempo de resistência ao fogo foi de 100 minutos, valor que con-
trasta claramente com o período de 62 minutos obtido para a amostra padrão (Wang et al. 
2005). 

Uma outra experiência demonstrou a capacidade de auto-extinção de um revestimento 
de resina epóxida contendo nano-LDHs, não chegando a chama a atingir a primeira marca a 
2,5 cm de profundidade da amostra, ou a ser extinta nos primeiros 3 cm da mesma. Observou-
se também uma redução da taxa de libertação de calor de 51% em relação à resina epóxida 
sem adições. Este ensaio demonstrou também um comportamento intumescente da amostra 
com nano-LDHs (Zammarano et al. 2005). A adição de nanopartículas pode assim ser uma 
grande mais-valia em revestimentos intumescentes, promovendo uma maior protecção do 
substrato num cenário de incêndio. 

 
2.2.4. Nano-argila (PCN- Polymer Clay Nanocomposites) 
 

Embora a utilização destas nanopartículas seja objecto de intenso estudo, de modo a 
melhorar as características de polímeros, os revestimentos intumescentes não são o normal 
alvo da sua influência. Torna-se então curioso descobrir qual o comportamento da associação 
da nanoargila a um revestimento intumescente. Este material, quando é incorporado 1,5% do 
composto exposto, apresenta características mais interessantes de resistência ao fogo. De fac-
to, a elevada temperatura, a nanoargila pode decompor-se, formando uma estrutura inorgânica 

                                                           
3 A pirólise é a decomposição de materiais e compostos devido ao calor, na ausência de oxigénio ou outros reagentes. Em edifícios, a maior 
parte dos incêndios dá origem a reacções de pirólise, graças à quantidade limitada de oxigénio existente. 
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tipo cerâmica, que gera uma barreira física protectora na superfície dos materiais de isolamen-
to, promovendo a resistência à erosão da chama, como também o desempenho ao fogo. Essa 
estrutura permite que a amostra com 1,5% de conteúdo de nanoargila exiba um peso residual 
da camada queimada superior à amostra padrão e apresente uma melhor retardância ao fogo. 
Essa camada atingiu uma espessura de 32,5 mm e tempo de resistência ao fogo de 87 minutos, 
valores superiores aos da amostra padrão, que são de 29,6 mm e 77 minutos, respectivamente. 
O desempenho dessa estrutura queimada vai determinar qual a temperatura do substrato no 
final de um incêndio. A diferença entre os dois exemplares é ainda mais notória após um teste 
de envelhecimento, cujos factores de desgaste são a presença de vapor de água, aumento de 
temperatura e radiação ultra-violeta. Os resultados mostram que o nanocompósito tem maior 
durabilidade, apresentando uma espessura da camada queimada de 27,8 mm e tempo de resis-
tência ao fogo de 80 minutos. A grandeza destes parâmetros para o revestimento sem inclusão 
de nanopartículas é de 18,9 mm e 54 minutos, respectivamente. O principal factor de diferen-
ça é a rede nanométrica formada, que produz um efeito labiríntico que diminui a permeabili-
dade ao vapor de água e o dano causado pelos raios UV, salvaguardando a acção química dos 
retardadores de chama e reduzindo a formação de fissuras na estrutura queimada (Okada e 
Usuki 2006). 

 
 

3. CONCLUSÃO 
 

Verificou-se que a utilização de nanopartículas pode efectivamente colmatar a fraca 
resistência ao fogo dos materiais poliméricos. Embora estes estejam presentes numa imensi-
dão de produtos não associados à indústria da construção e algumas noções referenciadas nes-
te artigo sejam multi-disciplinares, é indiscutível a acrescida preponderância que os polímeros 
têm tido na construção, quer em edifícios novos, quer em acções de reabilitação sobre edifí-
cios existentes. Além disso, torna-se fulcral proteger os elementos estruturais à acção de um 
aumento excessivo de temperatura, que os faça perder as suas características resistentes. 

Pode concluir-se que as nanopartículas incluídas nas matrizes poliméricas formam 
uma estrutura em malha, o que pode ter várias vantagens, nomeadamente: 

- aumentar a viscosidade da mistura, o que impede o escorrimento e consequente igni-
ção de materiais adjacentes ao material em combustão; 

- o resíduo carbonizado apresentar uma estrutura solidificada, que protege o substrato 
das temperaturas elevadas. 

De facto, os nanocompósitos podem mostrar melhor comportamento ao fogo do que os 
compósitos tradicionais, embora seja necessário um maior aprofundamento nesta matéria, 
devido aos preços associados à introdução das nanopartículas. A correcta dispersão na matriz 
polimérica tem um efeito significativo nas características de inflamabilidade finais. Esta temá-
tica gera uma certa controvérsia, uma vez que deveria ser utilizado um método não qualitativo 
para caracterizar uma dispersão como “boa” ou “má”. Kashiwagi (2007) sugere que idealmen-
te deveria ser efectuada uma análise estatística para descrever a dispersão das nanopartículas 
no meio. 
Os mecanismos associados à resposta dos nanocompósitos perante uma situação de incêndio 
necessitam de ser estudados e determinados, de modo a que se perceba exactamente quais os 
benefícios associados a estes materiais. Este conhecimento vai permitir perceber se as nano-
partículas introduzidas devem ser encaradas como retardadores de chama, de um modo geral, 
ou se a sua introdução na matriz polimérica deve ser considerada apenas em situações especí-
ficas. 
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