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JUNIOR, Clóvis Antônio Heberle. Os revestimentos cerâmicos e suas 
aplicabilidades na construção civil. 2020. 33 fls. Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação em Engenharia Civil – Anhanguera Educacional, Leme, 2020. 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho abordou a aplicabilidade dos revestimentos cerâmicos na construção 
civil. Os revestimentos cerâmicos são cada vez mais solicitados na construção civil já 
que promovem proteção e beleza à obra. São muitas opções disponíveis que vão 
desde porcelanatos a azulejos e a escolha adequada do tipo de material necessita do 
acompanhamento de um profissional, pois é fundamental saber qual revestimento é 
indicado para cada área, seja ela interna ou externa. O objetivo principal deste estudo 
foi definir revestimentos cerâmicos enfatizando suas aplicabilidades na construção 
civil. A relevância deste trabalho está em mostrar que os revestimentos cerâmicos são 
ótimas opções para obras da construção civil, pois são materiais de fácil higienização, 
com qualidade de acabamento, durabilidade alta, são capazes de promover 
isolamento térmico, estancar água e gases e proteger a edificação contra danos 
oriundos de incêndios, e ainda conferem um acabamento estético positivo. A 
metodologia utilizada para a elaboração do trabalho foi de caráter bibliográfico, 
caracterizado por pesquisa exploratória e descritiva, a coleta de dados foi realizada 
através do estudo bibliográfico de diversos autores, pesquisas na internet, revistas e 
artigos. Diante das leituras realizadas foi possível perceber que durante muito tempo 
a cerâmica era reconhecida como material de revestimento arquitetônico de alto custo, 
devido aos avanços tecnológicos este material passou a ganhar destaque e se tornou 
um recurso mais acessível, podendo ser usados de diversas maneiras na construção 
civil. 
 
Palavras-chave: Revestimento Cerâmico. Construção Civil. Porcelanatos. Azulejos. 

 

 

  



 

 

JUNIOR, Clóvis Antônio Heberle. Ceramic tiles and their applicability in civil 
construction. 2020. 33 pages Graduation Course in Civil Engineering - Anhanguera 
Educacional, Leme, 2020. 
 

ABSTRACT 
 
This study addressed the applicability of ceramic tiles in civil construction. Ceramic 
tiles are increasingly requested in civil construction since they promote protection and 
beauty to the work. There are many options available, ranging from porcelain tiles to 
tiles and the proper choice of the type of material requires the assistance of a 
professional, as it is essential to know which coating is suitable for each area, be it 
internal or external. The main objective of this study was to define ceramic tiles 
emphasizing their applicability in civil construction. The relevance of this work is to 
show that ceramic tiles are great options for civil construction works, as they are easy 
to clean materials, with quality finish, high durability, are capable of promoting thermal 
insulation, stopping water and gases and protecting the building against damage from 
fires, and still provide a positive aesthetic finish. The methodology used for the 
elaboration of the work was bibliographic, characterized by exploratory and descriptive 
research, the data collection was carried out through the bibliographic study of several 
authors, researches on the internet, magazines and articles. In view of the readings 
carried out, it was possible to perceive that for a long time ceramics was recognized 
as a high-cost architectural coating material, due to technological advances this 
material started to gain prominence and became a more accessible resource, which 
can be used in several ways in construction civil. 
 
Keywords: Ceramic coating. Construction. Porcelain tiles. Tiles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As primeiras cerâmicas usadas em revestimentos arquitetônicos datam 500 

anos antes de Cristo e se tratavam de materiais extremamente caros. Devido aos 

avanços tecnológicas os processos de produção foram se transformando e fazendo 

com que este material ganha destaque, assim, o tema escolhido para este trabalho 

engloba a aplicabilidade dos revestimentos cerâmicos na construção civil.  

A argila é a matéria-prima essencial para fabricação de cerâmicas, e quando 

se aplica calor e pressão obtém-se um material com boa durabilidade. Devido a 

competitividade entre os mercados consumidores de revestimentos, a exigência por 

produtos com qualidade superior fez com que os passos de fabricação da cerâmica 

fossem regulamentados. Para se obter o material com qualidade e durabilidade as 

características fisioquímicas da matéria-prima são essenciais. Outros aspectos 

relevantes para o desenvolvimento do revestimento cerâmico para usar na construção 

civil é o controle e conhecimento das etapas de fabricação do material, isso é 

importante para que se possa reduzir ou eliminar defeitos como: retração, trinca, 

fundência, compactação, resistência mecânica e absorção de água. 

O Brasil se destaca como um dos maiores produtores de cerâmica para 

revestimento do mundo, também é o que mais consome e exporta esse tipo de 

material, pois o país possui grande arsenal de minerais e consegue se adaptar as 

novas tendências exigidas pelo mercado consumidor. Os revestimentos cerâmicos 

são cada vez mais solicitados na construção civil já que promovem proteção e beleza 

à obra. São muitas opções disponíveis que vão desde porcelanatos a azulejos e a 

escolha adequada do tipo de material necessita do acompanhamento de um 

profissional, pois é fundamental saber qual revestimento é indicado para cada área, 

seja ela interna ou externa. 

A relevância deste trabalho está em mostrar que os revestimentos cerâmicos 

são ótimas opções para obras da construção civil, pois são materiais de fácil 

higienização, com qualidade de acabamento, durabilidade alta, são capazes de 

promover isolamento térmico, estancar água e gases e proteger a edificação contra 

danos oriundos de incêndios, e ainda conferem um acabamento estético positivo. 

Durante muito tempo a cerâmica era reconhecida como material de 

revestimento arquitetônico de alto custo, devido aos avanços tecnológicos este 

material passou a ganhar destaque e se tornou um recurso mais acessível, porém, 
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surge o seguinte questionamento: de que forma os revestimentos cerâmicos podem 

ser usados em obras da construção civil? 

Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi definir 

revestimentos cerâmicos enfatizando suas aplicabilidades na construção civil, e 

especificamente foram: descrever o percurso histórico da cerâmica; apontar a 

definição de cerâmica de revestimento enfatizando suas características; destacar a 

aplicabilidade dos revestimentos cerâmicos em obras. 

Para alcançar os objetivos, a metodologia usada para a preparação do 

trabalho foi bibliográfica, onde a pesquisa foi descritiva e qualitativa. Os dados foram 

coletados através do estudo bibliográfico de diferentes autores, pesquisas na internet, 

revistas e artigos. A pesquisa bibliográfica foi realizada através dos sites Biblioteca 

Unesp, Biblioteca USP, Google acadêmico, Scielo e LILACS. O período de trabalhos 

pesquisados foi dos últimos vinte anos. As palavras-chave utilizadas para pesquisa 

foram: Revestimento Cerâmico, Construção Civil, Porcelanatos, Azulejos. Diante do 

estudo bibliográfico foi possível elencar conceitos e fatores que promoveram o estudo 

sobre o tema proposto e a obtenção dos objetivos.  
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2 O PERCURSO HISTÓRICO DA CERÂMICA 

 

Os materiais cerâmicos são elaborados através de produtos inorgânicos 

submetidos a temperaturas altas, para serem empregados em revestimentos são 

necessárias algumas modificações, e estas podem ser conseguidas através de 

materiais argilosos, quartzo, talco, calcário, entre outros. Os revestimentos cerâmicos 

possuem tamanho, composição química, acabamento, forma, propriedades funcionais 

e mecânicas e custos variados, e ultimamente diversos métodos vêm sendo 

desenvolvidos para melhorar as propriedades do material tornando seu uso amplo da 

construção civil (BAUER, 2008). 

Segundo Barros e Sabbatini (2004) conhecer mais sobre os revestimentos 

cerâmicos e sua aplicabilidade na construção civil se torna necessário, pois diante da 

consciência ecológica, a busca por materiais que causam menos impacto ambiental e 

use os recursos naturais de forma prudente tem ganhado espaço, assim, este material 

tem despertado interesse entre projetistas e construtores, por ser durável e prover um 

efeito estético agradável ao projeto. 

A cerâmica é considerada o material artificial mais antigo que o ser humano já 

produziu, tem alto teor de resistência e é comum encontrar peças cerâmicas em 

escavações arqueológicas, mostrando que se trata realmente de um material que 

acompanha a humanidade a muito tempo. A partir da argila tem-se a produção da 

cerâmica, o material após ser umedecido se torna plástico e pode ser moldado. Após 

dar a forma, a cerâmica é submetida ao processo de secagem, onde retira-se grande 

parte da água usando temperaturas altas, em torno de 1000 °C. Esse processo leva 

a cerâmica rigidez dando-lhe resistência, pois ocorre a fusão dos componentes da 

massa, e também dos esmaltes (REBELO, 2010). 

A cerâmica é constituída através da mistura de argila e outras matérias primas 

inorgânicas, que obtém sua finalização após serem queimadas em temperaturas altas. 

Esse material é produzido a muito tempo e se destina aplicações distintas como tijolos, 

louças, azulejos, esculturas, entre outros. O uso da cerâmica como revestimento teve 

início no Oriente e aos poucos foi se expandindo para o mundo, um exemplo do uso 

do material está na Portal de Ishtar, exemplificado na Figura 1, edificada por volta de 

575 a.C., localizada na Babilônia (Iraque), a obra foi dedicada pra uma deusa (Ishtar), 

a porta do local foi elaborada com fileiras de azulejos brilhantes em tons azuis (SILVA, 

2009). 
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Figura 1: Portal de Ishtar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2009). 

 

De acordo com Baía e Sabattini (2000), Portugal, mesmo não sendo o pioneiro 

na produção de revestimentos cerâmicos, foi o país da Europa que mais usou este 

material em suas obras a partir do século XVI.  O gosto pelo uso dos revestimentos 

cerâmicos nas construções portuguesa se deu a partir das navegações começadas 

no século XV, através do contato com várias civilizações, as manifestações artísticas 

foram influenciadas pela arte muçulmana, persa, assíria e chinesa, dando para o 

material características próprias dos países e de suas civilizações. 

Bauer (2008) aponta que o uso da cerâmica como revestimento teve seu ápice 

no século XVI, onde sua aplicabilidade se intensificou em igrejas portuguesas e a 

produção do material passou a ser regular. No século XVIII, o Marquês de Pombal 

implantou projetos de manufatura em Portugal, surge, portanto, a “Fábrica de Loiça 

do Rato”, e a partir daí os padrões aplicados nos azulejos foram simplificados 

aumentando sua produção e diminuindo o custo do produto. 

Cabral et al., (2005) aponta que no Brasil, o uso do revestimento cerâmico 

sofreu influência portuguesa, porém existe muita controvérsia sobre o assunto, o 

material passou a ser usados para retratar mensagens políticas ou religiosas, como 

pode-se observar na Figura 2: Igreja e Convento de São Francisco em Salvador 

(Bahia) é classificada como uma das sete maravilhas de origem portuguesa: 
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Figura 2: Igreja e Convento de São Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Cabral et al. (2005). 

 

O revestimento cerâmico possuía alto custo no Brasil e por isso seu uso se 

restringia somente no interior das construções, a aplicação em jardins e pátios foram 

graduais e apenas no fim do século XVIII passaram a ser usadas em 

fachadas. Atualmente, o Brasil é considerado um grande produtor de cerâmica, sendo 

o material considerado de boa qualidade. O uso da cerâmica no país já era feito pelos 

índios em Marajó, porém o material era usado para compor objetos decorativos e 

utensílios, as influências portuguesas que favoreceram o crescimento da indústria de 

cerâmica entre os brasileiros, tornando o material bem requisitado em obras, 

aumentando sua aplicabilidade (REBELO, 2012). 

Sezzi (2002) aponta que diante do clima brasileiro, as placas de cerâmica são 

consideradas as mais adequadas para revestir o interior e o exterior das obras, 

podendo ser empregadas em paredes, pisos, locais amplos ou pequenos. O material 

possui muita durabilidade, sua limpeza e manutenção são fáceis tornando preferência 

entre os consumidores brasileiros. 

O desempenho do material depende muito da escolha, pois para cada ambiente 

existe um revestimento específico, deve-se considerar o clima, o local e as 

propriedades da cerâmica. O revestimento cerâmico pode ser usado em paredes e 

pisos, ambientes externos ou internos (BAUER, 2008). 

Barros e Sabattini (2004) enfatizam que quando aplicado para revestir pisos e 

paredes as placas devem ser diferenciadas de acordo com a resistência contra a 

ruptura e abrasão. Para o uso em paredes não são requeridos cuidados 

extraordinários, já que a ruptura é mínima, pois um módulo de 18N/mm2 suporta uma 
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carga de 400N. Embora seja importante salientar que determinadas características 

como: expansão por unidade, absorção, resistência a manchas e ataques químicos 

devem ser consideradas na escolha do material. 

O uso do revestimento em pisos possui exigências diferentes do material usado 

em paredes, principalmente em relação a abrasão, tráfego de pessoas, ruptura, carga 

que irá suportar, prováveis impactos, atritos, resistência manchas e facilidade para 

limpar (BAÍA, SABATINNI, 2000). 

Rebelo (2010) aponta que em ambientes externos as características do 

material são mais complexas, pois a placa de cerâmica estará exposta ao sol, vento 

e chuva. As variações climáticas solicitam do material baixa expansão por umidade e 

baixa absorção de água. É importante observar a temperatura do local, pois se for 

exposta a diferentes variações e a temperaturas muito baixas, a cerâmica deve resistir 

ao congelamento. Observar se a cerâmica é resistente ao ataque químico ou manchas 

é muito importante pois estará sujeito aos agentes atmosféricos. Portanto, ao escolher 

o revestimento cerâmico deve-se considerar o local (interno externo), se será aplicado 

de forma vertical (paredes), horizontal (pisos) e se o ambiente será molhado ou seco. 

O revestimento cerâmico também pode ser aplicado em áreas públicas como 

os pisos táteis, porém deve ser de fácil limpeza e possuir alta resistência. A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), em sua Norma Brasileira (NBR 

9050) evidencia que o material, ao ser tátil, serve para indicar o caminho a deficientes 

visuais, por exemplo. O material usado em locais públicos, com intuito de 

acessibilidade, precisa auxiliar na mobilidade e no apontamento da direção, 

permitindo que o indivíduo se desloque em segurança (ABNT, 2004). 

O uso dos revestimentos cerâmicos em fachadas tem como objetivo proteger a 

construção da ação do tempo, pois preserva a alvenaria e a estrutura, e ainda 

proporciona acabamento estético ao local. O produto não pode perder sua coloração 

com passar do tempo e ainda ser de fácil limpeza. Quando se escolhe um 

revestimento para fachada é importante considerar a localização geográfica, seguindo 

sempre as especificações da NBR 13755/2017 (ABNT, 2017). 

Segundo Barros e Sabattini (2004) o revestimento cerâmico possui inúmeras 

funções quanto ao seu uso, podendo se destacar a qualidade final do acabamento, a 

higiene, a proteção dos elementos usados na vedação, estancar água e gases, 

proporcionar isolamento termo acústico e conferir ao empreendimento estética e 

visual satisfatório. Porém, para que essas funções sejam desempenhadas com 
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durabilidade e qualidade se faz necessário relacioná-las aos seguintes aspectos como 

escolha correta do material, qualidade de assentamento e construção e manutenção. 

Sabe-se que as placas de cerâmica são constituídas através da modelagem, 

secagem e queima da argila, como já mencionado, e após é realizado a esmaltação  e 

a decoração da peça. Os tipos de argila sofrem variações e as mais usadas na 

confecção das cerâmicas para revestimento são: argila branca, vermelha, plástica e 

fundente (SEZZI, 2002). 

Segundo Rebelo (2010), a qualidade e a estética final dependerão da escolha 

correta dos materiais e do respeito às normas especificações. Desta forma, o 

revestimento cerâmico se mostra um produto amplamente utilizado na construção 

civil, é destacado como um material durável e que confere valor estético a obra. 

Porém, é necessário conhecer mais sobre o produto. O acabamento é o aspecto mais 

relevante quando se escolhe um revestimento, porém, não se pode deixar de destacar 

e incluir na escolha quesitos como funcionalidade, proteção e prevenção da obra, pois 

o material impede a exposição da alvenaria às ações do tempo. Desta forma, o 

próximo capítulo abordará a definição de cerâmica de revestimento enfatizando suas 

características. 
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3 CERÂMICA DE REVESTIMENTO E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 

O revestimento cerâmico é composto por misturas de argilas prensadas e 

queimadas em temperaturas bem elevadas, cerca de mil cento e cinquenta graus 

Celsius, o uso deste material em fabricação de peças é muito antigo, achados 

arqueológicos datam objetos com mais de dez mil anos. Recentemente a fabricação 

de revestimentos cerâmicos se intensificou, porém, na maioria dos casos, o processo 

inicial do produto ainda se baseia no fundamentos dos artesãos antigos. Embora a 

experiência fez com que se atingisse a perfeição, o que facilitou a confecção de 

produtos com excelente qualidade e com visual diferenciado (CAMPANTE; BAÍA, 

2003). 

Carvalho Júnior (2009) colocam que geralmente, as placas de cerâmica são 

formadas por três camadas: suporte, engobe, que funciona como impermeabilizante 

e proporciona a aderência da última camada, conhecida como vítrea, está por sua vez 

é conhecida popularmente como esmalte, que além de ser impermeável, tem função 

decorativa na peça. Dentre as funções primordiais dos revestimentos, destacam-se a 

decoração e a proteção. O material serve como proteção para a estrutura da 

edificação, usado em paredes e pisos, e como decoração, proporcionando 

acabamento diferenciado ao ambiente, com conforto estético e visual. 

De acordo com Bauer (2008) as cerâmicas são comumente encontradas em 

três versões: natural, esmaltada e porcelanato, classificadas em grupos denominados 

cerâmica avançada ou tradicional. A cerâmica tradicional é comum a inúmeros 

revestimentos, comuns em vasos de plantas até azulejos. Ressaltando que os tijolos 

também são elaborados com cerâmica, porém não exige muita sofisticação em sua 

fabricação. Já a cerâmica avançada é feita através de matérias-primas mais puras, 

como é o caso do porcelanato. 

O porcelanato foi desenvolvido por volta de 1990, e rapidamente se tornou um 

material muito requisitado, pois as peças são homogêneas e com acabamento muito 

superior. Este revestimento é obtido por meio de matérias-primas com alto índice de 

pureza, e é submetido a compactação superior a utilizada nos revestimentos comuns, 

e ainda, este material recebe tratamento térmico, trazendo como resultado um produto 

homogêneo, vitrificado, denso e compacto (REBELO, 2010). 

De acordo com Rebelo (2010) os tipos mais comuns de porcelanatos são: 

polido, esmaltado, stuturato, natural e acetinado, como observado na Figura 3. O 
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revestimento polido recebe uma camada de proteção que confere uma superfície 

brilhante e lisa ao material, criando uma acabamento moderno, é indicado para locais 

secos, como corredores, quartos ou salas, é muito comum nas obras residenciais. No 

revestimento esmaltado  o material recebe uma camada de esmalte que proporciona 

a peça acabamento áspero, liso, mate ou brilhante. Já o struturato tem acabamento 

mais forte, sua indicação é para locais que estarão em contato com umidade e água. 

O revestimento natural tem sua superfície mate e proporciona aconchego ao local, por 

ser um material não escorregadio e muito resistente é comum seu uso em áreas 

comerciais. Por fim, o revestimento acetinado possui menos brilho, o que não cansa 

muito os olhos, comuns em quartos e salas. 

 

Figura 3 – Tipos de revestimentos cerâmicos 

Fonte: Rebelo (2010). 

 

Já a cerâmica convencional, produzida desde o período neolítico, onde era 

usada em cestos de barro e vime, por homens pré-históricos, deu origem ao material 

de revestimento que se conhece nos dias de hoje. Com o passar dos anos foi 

descoberto que o calor endurecia o barro, conferindo a ele as formas desejadas. Os 

pisos de cerâmicas são observados entre os romanos e após a Revolução Industrial 

se expandiu para o mundo devido a sua produção em larga escala e de maneira mais 

homogênea. Os revestimentos cerâmicos mais comuns são identificados como 

terracota, ladrilho, lajotas, mosaicos e pastilhas (BARROS; SABATTINI, 2004). 

Bauer (2008) aponta que as possibilidades que podem ser alcançadas com os 

revestimentos são muitas, é possível transformar e ousar na decoração do ambiente. 

A cerâmica pode ser colocada em calçadas, chão, fachadas e em paredes, a única 

preocupação que se deve ter com o material é em relação a característica técnica da 
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peça selecionada, pois itens como resistência a abrasão, água e trafego são 

importantes para garantir a durabilidade do material. 

Segundo Rebelo (2010) o revestimento cerâmico é um material mais barato e 

versátil, por isso é muito vantajoso, e ainda é fácil de limpar e não mancha, o que 

possibilita sua aplicação em ambientes exterior e interior. A Figura 4 mostra a 

composição do material: a camada base (regularização), camada de fixação e de 

acabamento, e por último as juntas. esse material pode ser aplicado em paredes de 

concreto ou alvenaria. 

 

Figura 4 – Camadas de aplicação dos revestimentos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Rebelo (2010). 

 

Os revestimentos cerâmicos de pisos têm em sua composição a camada de 

regularização, popularmente conhecida como contrapiso, onde o substrato é conferido 

por uma laje ou lastro de concreto elaborado sobre o solo em pavimentos térreos. Esta 

camada deve ser realizada para regularizar a superfície, deixando-a nivelada e 

aprumada, serve também como um tipo de amortecedor nas movimentações comuns 

entre o revestimento e o substrato (CAMPANTE; BAÍA, 2003). 

As edificações se movimentam devido as variações térmicas, e o substrato e a 

cerâmica possuem em sua composição espessuras e materiais diferentes, o que faz 

com que os movimentos entre eles também sejam diferentes, com isso, a base 
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absorve os esforços oriundos destas diferenças conferindo integridade a ambos, por 

isso que os revestimentos cerâmicos não devem ser assentados diretamente no 

substrato, pois com o tempo ele poderá se soltar. A camada de regulação é composta 

de emboço e chapisco (CARVALHO JUNIOR, 2009). 

Para Barros e Sabattini (2004) a camada de fixação é formada por uma 

argamassa cuja função é fixar a cerâmica na base. Estas argamassas podem ser 

convencionais ou colantes. A camada de acabamento serve para fazer a 

impermeabilização e a vedação do material. As cerâmicas de revestimento são 

responsáveis por dar ao local a impermeabilidade e ainda possui fácil manutenção e 

limpeza. É um material durável e que mantem a boa aparência por longos anos. Sem 

contar na diversidade de cores e texturas que valorizam esteticamente o local. 

As juntas nada mais são que divisões entre a camada de revestimento e as 

divisões da edificação, são classificadas em três formas: estrutural, controle e 

assentamento. As juntas de controle e estruturais são feitas na base e na estrutura do 

local, e quando é feito a execução do revestimento elas devem ser mantidas e 

preenchidas com materiais específicos. A junta de assentamento é comum ao 

revestimento cerâmico, é um espaço que possui alguns milímetros e servem para 

acomodar as variações de dimensões entre a cerâmica, podendo ser horizontal ou 

vertical. Nesta etapa pode-se fazer desenhos que valorizam ainda mais o ambiente, 

pois as juntas de assentamento contribuem com a composição do desenho do 

revestimento (CAMPANTE; BAÍA, 2003). 

 
 
3.1 VANTAGENS DO REVESTIMENTO CERÂMICO 
 

Como já mencionado, os revestimentos de cerâmica possuem vários tipos e 

podem ser colocados em diversos locais como paredes, piscinas, pisos, banheiros, 

cozinhas, fachadas, entre outros. E ainda, podem ter muitas combinações, pois são 

de tamanhos e formas diferentes. É muito durável, de fácil limpeza e mesmo com 

tantas opções disponíveis no mercado sua aplicabilidade é bem vasta (CARVALHO 

JUNIOR, 2009). 

Na fabricação dos revestimentos, além das matérias-primas comuns, pode-se 

incluir na massa certos aditivos em quantidade mínima, que podem ser de origem 

orgânica, sintética, inorgânica ou natural e exercem importante função nas cerâmicas. 

Segundo Campante e Baía (2003) é importante ressaltar que a cerâmica usada em 
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pisos não é a mesma que será colocada em paredes, e também, existem materiais 

próprios para área interna e externa. As cerâmicas são feitas com minerais e argila e 

ganham forma através do processo de queima feito em temperaturas elevadas, após 

este procedimento recebem a camada de esmalte, é importante lembrar que o índice 

de absorção de água vai depender dos componentes usados na fabricação e da 

temperatura em que a queima foi realizada. Os porcelanatos são feitos com a mistura 

de minerais e porcelana, são extremamente duráveis e absorvem muito bem a água, 

a superfície deste material é polida, o que apresenta mais resistência superficial. As 

pastilhas são feitas de porcelanato, cerâmica, metal, vidro ou pedra, são comuns para 

destacar pontos da obra, sendo usadas em locais específicos, em toda parede ou em 

parte dela. 

As características finais do revestimento cerâmico dependem de sua natureza 

mineralógica e química, e também da tecnologia empregada no processo de 

fabricação. Saber os caminhos transcorridos para a fabricação do material é 

fundamental para que se encontre novas alternativas. As vantagens encontradas nos 

revestimentos cerâmicos são muitas, isso permitiu que o material fosse empregado 

em diversas ocasiões como já mencionado, a variedade nos modelos, os preços 

diversos, a durabilidade, a facilidade na limpeza e na manutenção são grandes 

atrativos, que torna o uso deste material muito comum (BARROS; SABATTINI, 2004). 

Conforme coloca Rebelo (2010) existe um certo cuidado na aplicação das 

cerâmicas, por exemplo, em alguns locais pode ser necessário usar um cortador de 

cerâmica, que é uma ferramenta que vai variar de acordo com o tamanho da peça, 

pode ser manual ou elétrico, é muito utilizado quando se pretende fazer mosaicos, ou 

fazer acabamentos nos assentamentos, onde se faz necessários alguns recortes. 

É possível fazer a cominação entre vários tipos de cerâmicas, é bem comum 

encontrar detalhes em pastilha nas paredes com porcelanato ou revestimento 

cerâmico. Paredes diferenciadas das demais também são possibilidades deste 

material, dando um toque moderno ao acabamento. Os mosaicos têm estilos vintage 

e devido a mistura de cores podem deixar o ambiente bem alegre. Com essa técnica 

os desenhos podem ser feitos da forma que desejar, pode ser aplicado em bancadas, 

mesas, paredes ou pisos (BAUER, 2008). 

Campante e Baía (2003) colocam que a cerâmica pode ser usada em qualquer 

ambiente e com as vastas combinações disponíveis no mercado podem deixar cada 

cômodo com visual diferente, existem cerâmicas que imitam madeira, pedras, cimento 
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queimado, que podem causar grande impacto na arquitetura do local. Porém, é 

interessante avaliar o local para determinar o melhor tipo de cerâmica a ser usado. 

Com isso, os revestimentos cerâmicos são tão requisitados nos mais variados 

empreendimentos. Os únicos obstáculos encontrados diante do uso deste material 

estão na necessidade de, no momento da escolha, relevar critérios como resistência 

à produtos químicos, abrasões e impactos, e ainda, deve-se considerar a textura e os 

níveis de absorção de água Assim, o próximo capítulo irá fazer um destaque das 

principais aplicações dos revestimentos em obras. 
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4 APLICABILIDADES DAS CERÂMICAS  

 

As cerâmicas são compreendidas como todos os materiais não metálicos e 

inorgânicos que são finalizados após tratamento em temperaturas altas. Diante da 

heterogeneidade e da amplitude deste setor, é necessário separa-lo em subsetores 

de acordo com suas respectivas funções: local de uso, matéria-prima e propriedades. 

São divididos em: cerâmica vermelha, materiais de revestimento, cerâmica branca, 

materiais refratários, isolantes térmicos, fritas e corantes, abrasivos, vidro, cimento e 

cal e cerâmica de alta tecnologia (OLIVEIRA, 2000). 

De acordo com Silva et al. (2015) no grupo da cerâmica vermelha se 

enquadram os materiais com pigmentação avermelhada, seu uso é comum no ramo 

da construção civil em blocos, argila expandida, tijolos, telhas, tubos cerâmicos, laje. 

Também é utilizado em utensílios e adornos de uso doméstico. As lajotas, em algumas 

situações são colocadas neste grupo, mas o ideal é incorpora-la ao material de 

revestimento. Os materiais de revestimento ou placas cerâmicas são utilizados para 

revestir pisos, paredes, bancadas, ambiente externos e interno e piscinas. São 

comumente identificados como porcelanato, pastilha ou azulejo. 

Barros e Sabattini (2004) colocam que a cerâmica branca é um grupo bem 

diversificado, formado por corpos brancos que são recobertos por uma camada incolor 

e vítrea, por razões técnicas e estéticas. Com a ascensão dos vidrados opacificados 

a grande parte dos materiais pertencentes a este grupo começaram a ser fabricados 

sem que houvesse prejuízos para as características de aplicação, já que as matérias-

primas constituintes deste material possuem certo grau de impurezas que são 

culpadas pela coloração. Este grupo pode ser subdividido em: isoladores elétricos 

para baixa ou alta tensão, louca de mesa ou sanitária, cerâmica utilitária e decorativa, 

cerâmica técnica para uso térmico, elétrico, químico e mecânico. 

No grupo dos materiais refratários tem-se uma vasta gama de produtos, cujo a 

finalidade está em suportar elevadas temperaturas, em ocasiões especificas ou em 

equipamentos industriais que requerem esforços mecânicos, variações repentinas de 

temperatura ou ataques químicos. Em função da natureza deste grupo e também das 

solicitações que este material é capaz de suportar, são elaborados diversos tipos de 

produtos com diferentes matérias-primas. São enquadrados neste grupo os refratários 

quanto ao componente químico predominante (sílico-aluminoso, carbeto de silício, 
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sílica, magnesianocromítico, aluminoso, grafita, zirconita, zircônia, mulita, cromítico-

magnesiano, espinélio, carbono) ou matéria-prima (BAUER, 2008). 

Os isolantes térmicos são materiais classificados em lãs ou fibras cerâmicas 

com características físicas parecidas com os isolantes térmicos não refratários, mas 

que possuem em sua composição zircônia, sílica, alumina e silica-alumina, podem 

chegar a uma temperatura de uso de mais de dois mil graus Celsius. Os refratários 

isolantes também são enquadrados neste grupo, os isolantes térmicos não refratários, 

que podem ser usados em temperaturas de até mil e cem graus Celsius, que são 

produtos como diatomácea, vermiculita expandida, silicato de cálcio, lã de rocha ou 

vidro, sílica, diatomito, que são conseguidos por processos diferente dos refratários 

isolantes (SEZZI, 2002). 

Segundo Oliveira (2000) as fritas e corantes são matérias-primas muito 

importantes para inúmeros segmentos cerâmicos, mas que exigem acabamentos 

específicos. A frita nada mais que é que o vidro moído, feito por industrias específicas, 

se dá partir da fusão e da mistura de diversas matérias-primas. Este material é 

aplicado na face do corpo cerâmico e depois da queima passa a ter aspecto vítreo. É 

usado como acabamento para melhorar a estética do material. Os pigmentos são 

feitos por empresas especializadas, onde são incorporados os corantes para dar a 

coloração, os efeitos especiais e as mais variadas tonalidades ao produto final. 

A grande maioria das empresas de abrasivos, por usarem processos e 

matérias-primas comuns aos da cerâmica, são enquadrados em um segmento 

cerâmico. Dentre os materiais mais conhecidos pode-se destacar o carbeto de silício 

e o óxido de alumínio eletrofundido (SILVA et al., 2014). 

Para Silva et al. (2014) o vidro, cimento e cal são considerados 

importantíssimos segmentos cerâmicos, pois suas particularidades fazem destes 

materiais parte da cerâmica. Já a cerâmica de alta tecnologia é aquela cujo o 

aprofundamento dos conhecimentos científicos sobre os materiais deram ao homem 

a possibilidade de desenvolver tecnologias e aprimorar as que já existiam nas diversa 

áreas como eletrônica, aeroespacial, nuclear entre outras, que precisam de materiais 

com qualidades extremamente elevas.  

Estes materiais começaram a ser elaborados com matérias-primas sintéticas 

de alta pureza, com processos controlados de forma rigorosa. Os formatos destes 

produtos são diversificados feitos pelo segmento cerâmico avançado ou de alta 

tecnologia. São classificados segundo suas respectivas funções: ópticos, 
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eletroeletrônicos, químicos, magnéticos, nucleares, térmicos, biológicos e mecânicos 

(SEZZI, 2002). 

Para Barros e Sabattini (2004) o uso dos produtos deste segmento é intenso, e 

diante do desenvolvimento tecnológico a expectativa é uma grande ampliação. Como 

exemplos de produtos deste segmento pode-se destacar os satélites, as naves 

espaciais, materiais para implantes em seres humanos, usinas nucleares, suporte de 

catalisadores para automóveis, aparelhos de vídeo e som, ferramentas de corte, 

brinquedos, acendedor de fogão, entre outros. 

 
 
4.1 OS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDE, PISO OU FACHADA 
 

Os materiais cerâmicos usados para revestir paredes ou pisos são bem comuns 

e possuem um amplo repertório para escolha do consumidor. São usados para dar 

beleza e sofisticação ao local e também reparar imperfeições, transformar o ambiente, 

proteger as estruturas, sem que haja a necessidade de reformas grandiosas. Porém, 

é necessário escolher o produto que mais se adeque ao espaço (BAUER, 2002). 

Campante e Baía (2003) evidencia que os revestimentos de paredes são 

inúmeros, podem ser usados no interior ou no exterior da obra, por isso tem-se a 

necessidade de escolher o que mais se enquadra no ambiente a ser revestido. 

Quando a cerâmica é colocada nas paredes internas são mais usadas com finalidade 

estética, mas se o revestimento for para área externa, mais aspectos devem ser 

considerados, pois o local estará sujeito às ações do tempo, ou no caso das piscinas, 

o material tem que resistir o contato com a água. 

Diante de uma construção ou reforma, a escolha correta do revestimento é 

fundamental, pois ele não deve ser visto apenas como objeto de decoração, já que é 

capaz de proteger a estrutura da edificação dos intempéries do tempo. De maneira 

geral, é comum usar revestimentos cerâmicos e banheiros e cozinhas que são locais 

que estarão em contato frequente com a água. Os revestimentos usados em salas ou 

quartos tem finalidade mais decorativa do que protetiva, pois são usados para dar ao 

local texturas e cores variadas (REBELO, 2010). 

Para Silva et al. (2015) já na parte externa como varandas ou fachadas os 

revestimentos devem possuir mais resistência que os utilizados no ambiente interno, 

devido a ação direta do tempo, para que não haja desbotamento ou destacamento do 

material. Os materiais devem ser resistentes a chuva, raios solares, ventos, entre 
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outros. Em usos específicos, como piscinas, por exemplo, os revestimentos 

necessitam de aplicações de produtos que resistam ao contato direto com a água. 

A cerâmica usada em fachadas objetiva a proteção dos elementos de 

vedação  da obra contra os danos diretos e agressões causadas pela umidade ou 

gases, também confere isolamento acústico e térmico e regulariza a superfície dando 

acabamento final. A qualidade do material é fundamental, já que será empregado em 

fachadas, a exigência em relação a durabilidade é bem maior, pois a cerâmica ficará 

exposta ação do tempo, e a escolha por materiais de custo inferior ou inapropriado 

para o local causará danos futuros e custos elevados com manutenção (SEZZI, 2002). 

Os revestimentos de parede ou piso asseguram praticidade e conforto ao local, 

além de conferir estética agradável. O porcelanato é menos poroso, isso não significa 

que ele é impermeável, mas é o acabamento do material que confere a ele se será 

adequado ao uso interno ou externo. No processo de fabricação deste revestimento 

usa-se uma camada de polimento para dar mais brilho a peça tornando-a mais 

resistente a riscos e marcas. Existem também os revestimentos antiderrapantes, 

ótimas opções para quartos de crianças, idosos, quintais, entre outros (CAMPANTE; 

BAÍA, 2003). 

Os pisos laminados possuem inúmeras vantagens, são resistentes, práticos e 

bonitos, e ainda possuem um excelente custo-benefício. São recomendados para 

pessoas que são alérgicas a poeira, pois eles são hipoalergênicos e também não 

acumulam sujeira. Os laminados de madeira podem ser colocados em locais internos 

pois conferem conforto térmico ao ambiente. A maior caraterística deste material está 

em sua durabilidade, sem contar que também possui excelente acabamento, é 

isolante acústico e térmico e tem fácil limpeza, já que absorve bem a água e também 

protege os elementos de vedação (OLIVEIRA, 2000). 

Barros e Sabattini (2004) colocam que os pisos cerâmicos são separados em 

quatro tipos: A, B, C e D. Desta forma, o material do tipo A é identificado como 

cerâmica de primeira linha, sem defeitos visíveis e possui garantia de fábrica. O piso 

do tipo B e C são enquadrados na segunda linha, pois possuem defeitos aparentes, 

porém possuem garantia do fabricante e tem sua resistência mantida. O piso cerâmico 

tipo D é identificado como cerâmica de terceira linha ou refugo, não possuem garantia 

e os defeitos são visíveis. 

Outro jeito de classificar os revestimentos cerâmicos de piso é, de acordo com 

Silva et al. (2015), em esmaltado, antiderrapante e não esmaltado. O piso 
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antiderrapante tem superfície abrasiva e rústica,  o esmaltado é mais brilhante pois 

recebe camadas de esmaltes que refletem a luz do ambiente e o não esmaltado é 

suscetível a água, pois não recebe a proteção do esmalte. As cerâmicas são 

classificadas de acordo com o Porcelain Enamel Institute (PEI), este por sua vez, 

mede a resistência do material diante da movimentação de objetos e pessoas e do 

contato com a água. São cinco classificações como visto no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Classificação do PEI em revestimentos cerâmicos 

 

Fonte: Silva et al. (2015). 
 

A escolha do melhor revestimento para a obra tem que ser baseada no local 

onde será colocado e no orçamento disponível. Antes da escolha tem que observar 

se o ambiente será de grande tráfego de pessoas, será um local seco ou que receberá 

muita umidade, se estará exposto a sujeiras. Os materiais cerâmicos que são mais 

ásperos são indicados para ambientes externos e que terão bastante contato com 

água, como banheiro e cozinha, por exemplo. Já o material mais liso pode ser 

colocado em salas e quartos, porém é importante verificar a resistência do 

revestimento quanto a riscos e impacto (SEZZI, 2002). 

A limpeza dos revestimentos é muito fácil, não requer o uso de produtos 

químicos, apenas água e sabão são suficientes para higieniza-los, pois este material 

acumula pouca poeira, não favorece a proliferação de fungos, por isso, é uma 

excelente opção para pessoas alérgicas. Nas limpezas do dia-a-dia pode-se varrer ou 
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passar o aspirador, e para limpeza dos rejuntes tem produtos específicos para não 

danificá-los (BAUER, 2008). 

Carvalho Junior (2009) pontua que uma outra opção é usar juntas secas, elas 

tornam a obra ecologicamente correta, já que usa bem menos rejunte, o que significa 

menos resíduo na obra, e menos quantidade de água desperdiçada na limpeza. Por 

ser um material versátil, o uso de ceras para manter o brilho é aconselhável, porém, 

cada cerâmica requer um produto específico para não ser danificada. 

Desta forma, a cerâmica é considerada o material artificial mais antigo que o 

ser humano já produziu, tem alto teor de resistência, e é comum encontrar peças 

cerâmicas em escavações arqueológicas, mostrando que se trata realmente de um 

material que acompanha a humanidade a muito tempo. Segundo Silva et al. (2015) 

cada tipo de ambiente requer um material específico, que leva em consideração as 

condições climáticas, sejam azulejos ou pisos comuns, ou pastilhas e porcelanatos 

modernos, durante a escolha é preciso contar com o auxílio de um profissional 

qualificado, que possua conhecimentos técnicos suficientes para dar a indicação 

correta do tipo de cerâmica a ser utilizada no ambiente escolhido, dos tipos de rejunte 

e argamassas de assentamentos próprias para o local e para o revestimento 

selecionado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil se destaca como um dos maiores produtores de cerâmica para 

revestimento do mundo, também é o que mais consome e exporta esse tipo de 

material, pois o país possui grande arsenal de minerais e consegue se adaptar as 

novas tendências exigidas pelo mercado consumidor. Por isso que é importante 

conhecer mais sobre os revestimentos cerâmicos e sua aplicabilidade na construção 

civil, pois diante da consciência ecológica, a busca por materiais que causam menos 

impacto ambiental e use os recursos naturais de forma prudente tem ganhado espaço, 

assim, este material tem despertado interesse entre projetistas e construtores, por ser 

durável e prover um efeito estético agradável ao projeto. 

A cerâmica é constituída através da mistura de argila e outras matérias primas 

inorgânicas, que obtém sua finalização após serem queimadas em temperaturas altas. 

aponta que o uso da cerâmica como revestimento teve seu ápice no século XVI, onde 

sua aplicabilidade se intensificou em igrejas portuguesas e a produção do material 

passou a ser regular. O gosto pelo uso dos revestimentos cerâmicos nas construções 

portuguesa se deu a partir das navegações começadas no século XV, através do 

contato com várias civilizações, as manifestações artísticas foram influenciadas pela 

arte muçulmana, persa, assíria e chinesa, dando para o material características 

próprias dos países e de suas civilizações. 

O revestimento cerâmico possuía alto custo no Brasil e por isso seu uso se 

restringia somente no interior das construções, a aplicação em jardins e pátios foram 

graduais. diante do clima brasileiro, as placas de cerâmica são consideradas as mais 

adequadas para revestir o interior e o exterior das obras, podendo ser empregadas 

em paredes, pisos, locais amplos ou pequenos. O material possui muita durabilidade, 

sua limpeza e manutenção são fáceis tornando preferência entre os consumidores 

brasileiros. A qualidade e a estética final dependerão da escolha correta dos materiais 

e do respeito às normas especificações. 

As cerâmicas são comumente encontradas em três versões: natural, esmaltada 

e porcelanato, classificadas em grupos denominados cerâmica avançada ou 

tradicional. O revestimento cerâmico é um material barato e versátil, por isso é muito 

vantajoso, e ainda é fácil de limpar e não mancha, o que possibilita sua aplicação em 

ambientes diversos. É importante ressaltar que a cerâmica usada em pisos não é a 

mesma que será colocada em paredes, e também, existem materiais próprios para 
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área interna e externa. A argila é a matéria-prima essencial para fabricação de 

cerâmicas, e quando se aplica calor e pressão obtém-se um material com boa 

durabilidade. Devido a competitividade entre os mercados consumidores de 

revestimentos, a exigência por produtos com qualidade superior fez com que os 

passos de fabricação da cerâmica fossem regulamentados. Para se obter o material 

com qualidade e durabilidade as características fisioquímicas da matéria-prima são 

essenciais. 

Os revestimentos cerâmicos possuem tamanho, composição química, 

acabamento, forma, propriedades funcionais e mecânicas e custos variados, e 

ultimamente diversos métodos vêm sendo desenvolvidos para melhorar as 

propriedades do material tornando seu uso amplo da construção civil. Outros aspectos 

relevantes para o desenvolvimento do revestimento cerâmico para usar na construção 

civil é o controle e conhecimento das etapas de fabricação do material, isso é 

importante para que se possa reduzir ou eliminar defeitos como: retração, trinca, 

fundência, compactação, resistência mecânica e absorção de água. 

Portanto, diante das leituras realizadas foi possível perceber que durante muito 

tempo a cerâmica era reconhecida como material de revestimento arquitetônico de 

alto custo, devido aos avanços tecnológicos este material passou a ganhar destaque 

e se tornou um recurso mais acessível, podendo ser usados de diversas maneiras na 

construção civil, assim, seria interessante abordar mais sobre o assunto, ampliando 

os estudos para compreender mais sobre as diversas formas de se usar os 

revestimentos cerâmicos, como por exemplo, seu uso em fachadas 
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