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Histórico e Definição

• Os materias cerâmicos fazem parte da história da 
humanidade pois tem sua matéria-prima em abundancia na 
natureza.

• Com o aparecimento das estruturas metálicas e do 
concreto armado, o tijolo deixou de ter apenas função 
estrutural e passou a assumir a função de elemento de 
vedação.

• A cerâmica é um material formado pela moldagem, 
secagem e cozimento da argila ou misturas contendo argila.

• A argila é um conjunto de minerais, compostos 
principalmente de silicatos de alumínio hidratados, que 
possuem a propriedade de formarem uma pasta plástica 
moldável quando em contato com a agua, conservando sua 
forma moldada, endurecendo com a perda de agua e 
solidificando-se definitivamente com o calor.



Características

Retração:

• É a propriedade que as argilas têm de 
variarem de volume com o teor de umidade.

• As argilas se retraem durante o processo de 
secagem e queima.

• A agua forma vazios no interior das peças 
cerâmicas, por isso, quanto menor a 
quantidade de agua, melhor o produto final.



Características

Porosidade:

• É a relação entre o volume de vazios e o 
volume aparente total de uma peça cerâmica.

• A porosidade também diminui:

- A resistência mecânica

- A densidade

- A condutibilidade térmica



Característica

Temperatura:
• A temperatura faz a argila sofrer dois efeitos:
- Primeiro: a secagem ou saída de agua.
- Segundo: ocorrem as reações químicas.
• A qualidade de uma peça cerâmica varia de 

acordo com o processo de reações químicas, 
onde ocorre a vitrificação e cristalização do 
material. Esta é a diferença básica entre tijolos 
(quase não possui vidro) e porcelanas (quande
quantidade de vidro). 



Moldagem, Secagem e Queima

• Moldagem: é o processo de dar forma 
definitiva a pasta.

• Secagem: após a moldagem, as peças ainda 
tem de 7% a 30% de umidade e é o processo 
de secagem (natural ou artificial) que tira esta 
umidade para posterior queima.

• Queima: Durante o processo de queima em 
fornos, toda a agua é eliminada e ocorre uma 
mudança na estrutura da argila.



Produtos cerâmicos

• Os produtos cerâmicos para a construção civil 
podem ser divididos em duas categorias:

- Materiais de argila: são os materiais constituídos 
por argila, de cor avermelhada, apresentam 
grande absorção de agua e baixa resistência 
mecânica. Ex: Tijolos maciços ou furados e as 
telhas.

- Materiais de grês cerâmico: são materiais 
cerâmicos de alta vitrificação. Ex: Louças, 
azulejos, pastilhas e pisos.



Resistencia a Abrasão

• A resistência a abrasão representa a 
resistência ao desgaste de superfície, causado 
pelo movimento de pessoas e objetos.

Abrasão Resistencia Tipo de ambiente

Grupo 0 nenhuma Paredes

Grupo 1 (PEI-1) baixa Paredes e pisos de banheiros residenciais, 
dormitórios, etc.

Grupo 2 (PEI-2) média Pisos de ambientes sem acesso direto a 
áreas externas.

Grupo 3 (PEI-3) média alta Pisos de ambientes residenciais.

Grupo 4 (PEI-4) alta Estabelecimentos comerciais de médio 
fluxo.

Grupo 5 (PEI-5) altíssima e não encarde Estabelecimentos comerciais de alto fluxo, 
áreas públicas, fábricas, etc.


