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As Cerâmicas compreendem todos os materiais 
inorgânicos, não-metálicos, obtidos geralmente após 
tratamento térmico em temperaturas elevadas
Cerâmica vem da palavra grega keramus que significa 
coisa queimada
Numa definição simplificada, materiais cerâmicos são 
compostos de elementos metálicos e não metálicos, 
com exceção do carbono. Podem ser simples ou 
complexos.
Exemplos: SiO2( sílica), Al2O3 (alumina), Mg3Si4O10(OH)2
(talco)

Materiais cerâmicos



Características Gerais

Maior dureza e rigidez quando comparadas aos aços;
Maior resistência ao calor e à corrosão que metais e 
polímeros;
São menos densas que a maioria dos metais e suas 
ligas;
Os materiais usados na produção das cerâmicas são 
abundantes e mais baratos;
A ligação atômica em cerâmicas é do tipo mista: 
covalente + iônica.



Propriedades Térmicas 

As mais importantes propriedades térmicas dos 
materiais cerâmicos são:

capacidade calorífica ( ⇑ )
coeficiente de expansão térmica ( ⇓ )
condutividade térmica

átomos

Ligação Química



Propriedades Térmicas 

Material Capacidade 
calorífica (J/Kg.K)

Coeficiente linear de 
expansão térmica ((°C)-1x10-6)

Condutividade 
térmica (W/m.K)

Alumínio 900 23,6 247

Cobre 386 16,5 398

Alumina (Al2O3) 775 8,8 30,1

Sílica fundida (SiO2) 740 0,5 2,0

Vidro de cal de soda 840 9,0 1,7

Polietileno 2100 60-220 0,38

Poliestireno 1360 50-85 0,13



Propriedades Térmicas -Aplicação

Uma interessante aplicação, que leva em conta as 
propriedades térmicas das cerâmicas, é o seu uso na 
indústria aeroespacial.   

Temperatura °C
* Temperaturas de subida

Revestimento exterior 
com fibra amorfas de 
sílica de alta pureza.
Espessura: 1,27-8,89cm



Propriedades Elétricas

As propriedades elétricas dos materiais 
cerâmicos são muito variadas. Podendo ser:

isolantes: Alumina, vidro de sílica (SiO2)
semicondutores: SiC, B4C
supercondutores: (La, Sr)2CuO4, 
TiBa2Ca3Cu4O11



Propriedades Mecânicas

Descreve a maneira como um material 
responde a aplicação de força, carga e 
impacto.
Os materiais cerâmicos são:

Duros
Resistentes ao desgaste
Resistentes à corrosão
Frágeis (não sofrem deformação plástica)



Estruturas Cerâmicas
Uma vez que as 
cerâmicas são 
compostas por 
pelo menos dois 
elementos, as 
suas estruturas 
são em geral 
mais complexas 
do que as dos 
metais;



Estruturas Cristalinas

Estruturas cristalinas compostas por íons 
eletricamente carregados, em vez de 
átomos;
Duas características dos íons influenciam a 
estrutura dos cristal:

O cristal deve ser eletricamente neutro
Envolve os raios iônicos dos cátion e ânions



Alguns exemplos de estruturas cerâmicas
Cloreto de sódio

NC – 6
Estrutura CFC dos ânions. Com um cátion situado no 
centro do cubo e outro localizado no centro de cada uma 
das 12 arestas



Estrutura da Cloreto de Césio
NC – 8
Os ânions estão localizados em cada vértices de 
um cubo, enquanto o centro do cubo contém um 
único cátion



Cerâmicas à base de silicato
Composta principalmente de Si e O;
Estrutura básica: SiO4 - tetraedro;
A ligação Si-O é bastante covalente, mas a estrutura básica tem carga -4:  

SiO4
-4;

Várias estruturas de silicatos – diferentes maneiras dos blocos de SiO4
-4

se combinarem;
A ligação atômica em cerâmicas é do tipo mista: covalente + iônica.



Sílica
Cada átomo de oxigênio é compartilhado por um tetraedro adjacente;
Pode ser cristalina ou amorfa, como na forma de vidros.



Vidros à base de sílica

A maioria desses vidros é produzida pela 
adição de óxidos (CaO e Na2O) à estrutura 
básica SiO4

-4 – chamados modificadores da rede;

Estes óxidos quebram a cadeia de tetraedros e 

o resultado são vidros com ponto de fusão 

menor, mais fáceis de dar forma;

Alguns outros óxidos (TiO2 e Al2O3) substituem 

os silício e se tornam parte da rede – chamados 

óxidos intermediários.



Carbono
O Carbono não é uma cerâmica;

A grafita, uma de suas formas polimórficas, é alhures classificada como 

cerâmica;

A estrutura cristalina do diamante, outra forma polimórfica do C, é

semelhante à da blenda de zinco.

diamante
grafite

buckminsterfullereno

Nanotubo de carbono



Exemplos de nanotubos

Junção em T de nanotubos
Nanotubes como reforço 

compósitos reforçados com 
fibras

Nano-engrenagens



Propriedades mecânicas

Materiais cerâmicos têm a sua aplicabilidade 
limitada em certos aspectos devido às suas 
propriedades mecânicas, que em muitos 
aspectos são inferiores àquelas 
apresentadas pelos metais.
A principal desvantagem é uma disposição à
fratura catastrófica de uma maneira frágil, 
com muito pouca absorção de energia



Fratura frágil das Cerâmicas

A temperatura ambiente, os materiais 
cerâmicos sempre fraturam antes de 
qualquer deformação ocorrer em resposta à
aplicação de um carga de tração;
Processo de fratura frágil consiste na 
formação e na propagação de trincas através 
da seção reta do material em uma direção 
perpendicular à carga aplicada;



As resistências à fratura medidas para os 
materiais cerâmicos são substancialmente 
inferiores àquelas estimadas pela teoria a 
partir das forças de ligação interatômicas;
Para tensões de compressão, não existe 
qualquer amplificação de tensões associadas 
com qualquer defeito existente;
As cerâmicas exibem resistências muito 
maiores em compressão do que em tração    
(da ordem de um fator de 10)



Comportamento tensão-deformação

Não é avaliado por ensaio de tração:
É difícil preparar e testar amostras que possuam 
a geometria exigida;
É difícil prender e segurar materiais frágeis;
As cerâmicas falham após uma deformação de 
apenas 0,1%, o que exige que os corpos de 
prova estejam perfeitamente alinhados.



Resistência à flexão
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Comportamento elástico

0.00100.00080.00060.00040.00020.0000
0

100

200

300

Bending Strain

B
en

di
ng

 S
tr

es
s,

 M
Pa

Aluminum Oxide

Soda-Lime Glass



Influência da porosidade na rigidez



Influência da porosidade na resistência a 
flexão

Poros reduzem a área de seção reta
Eles atuam como concentradores de tensão



Classificação 



Processamento de Cerâmicas



Vidros

O vidro é uma substância inorgânica, homogênea e 
amorfa. É obtido através do resfriamento de uma 
massa líquida à base de sílica e outros minerais. 
Componentes dos vidros: 

Vitrificantes (dióxido de silício SiO2, carbonato de sódio –
Na2CO3, carbonato de cálicio – CaCO3): conferem as 
características vítreas; 
Fundentes (óxido de sódio - Na2O e óxido de potássio -
K2O): facilitam a fusão da massa vitrificante; 
Estabilizantes (óxido de cálcio - CaO, óxido de magnésio 
- MgO e óxido de zindo - ZnO): conferem estabilidade 
química no processo de fabricação.



Vidros



Propriedades dos vidros

Não ocorre cristalização (ordenação dos íons em uma 
estrutura cristalina) durante o resfriamento.
Quando o líquido é resfriado, aumenta a sua 
viscosidade (e diminui o seu volume) até que a  
viscosidade aumente tanto que o material comece a 
apresentar o comportamento mecânico de um sólido.
Não existe uma temperatura de fusão cristalina, mas 
uma temperatura de transição vítrea ( Tg ).



Vidros



Processamento de Cerâmicas - Vidros



Recozimento

Resfriamento a partir de temperaturas 
elevadas – tensões térmicas (tensões 
internas)
Podem enfraquecer o material
Eliminação - recozimento



Têmpera

A finalidade da têmpera é estabelecer tensões 
elevadas de compressão nas zonas superficiais do 
vidro e correspondentes altas tensões de tração no 
centro do mesmo. 
O vidro é colocado no forno a uma temperatura de 
aproximadamente 600oC até atingir seu ponto ideal. 
Neste momento recebe um esfriamento brusco, o 
que gera o estado de tensões. 
Assim, o vidro fica mais resistente a choques 
mecânicos e térmicos, preservando suas 
características de transmissão luminosa e de 
composição química. 



Têmpera



Têmpera

Vantagens do vidro temperado: 
É um vidro de segurança – quando fraturado, fragmenta-se 
em pequenos pedaços com arestas menos cortantes. 
Tem resistência mecânica cerca de 4 a 5 vezes superior à
do vidro comum 

Desvantagem do vidro temperado 
Não permite novos processamentos de cortes, furos ou 

recortes depois de acabado. 

Utilização dos vidros temperados: Box; vidro de 
automóveis; vitrines, portas e divisórias que não 
possuem proteção adequada, etc.



Vitrocerâmicos

Tratamento térmico a alta temperatura –
devitrificação
Material policristalino com grãos finos
Adicionado agente de nucleação
Propriedades:

Baixo coeficiente de expansão térmica
Resistência mecânica e condutividade térmicas 
relativamente elevadas
Opacos

Aplicações: peças para irem ao forno ou de louças, 
isolantes elétricos



Produtos à base de argila

Matéria-prima – argila
Facilmente conformado (argila+ água)
Produtos à base de argila:

Produtos estruturais à base de argila (tijolos de 
construção, azulejos, pisos)
Louças brancas (porcelanas, louças de barro, 
louças para mesa, louças sanitárias)

Hidroplasticidade



Argila

São aluminossilicatos – alumina (Al2O3) e 
sílica (SiO2), os quais contêm água 
quimicamente ligadas.
Presença de impuresas (geralmente óxidos –
Ca, Ba, Na, K, Fe) 



Composição dos produtos a base de argila

Além da argila:
Quartzo (material de enchimento)
Fundente: feldspato



Nanopartículas – Argilo-minerais

Em particular, o grupo da esmectita de argilo-
minerais, tais como: 

montmorilonita
saponita
hectorita

têm sido amplamente empregadas, devido 
suas excelentes habilidades de intercalação 
de agentes surfactantes que melhoram a 
interação com polímero



Nanopartículas – Argilo-minerais



Processamento de Cerâmicas
Muitos materiais cerâmicos têm elevado ponto de fusão e apresentam 

dificuldade de conformação passando pelo estado líquido. A 
plasticidade necessária para sua  moldagem é conseguida antes da 

queima, por meio de mistura das matérias primas em pó com um 
líquido.

PROCESSAMENTO

Preparação da matéria prima em pó.
Mistura do pó com um líquido (geralmente água) para formar um 
material conformável : suspensão de alta fluidez (“barbotina”) ou 
massa plástica.
Conformação da mistura (existem diferentes processos).
Secagem das peças conformadas.
Queima das peças após secagem.
Acabamento final (quando necessário).



Processamento de Cerâmicas



Secagem de Peças Cerâmicas

Na secagem ocorre perda de 
massa e retração pela 
remoção gradativa de 
umidade.
A peça seca pode passar por 
uma etapa de acabamento:

acabamento superficial e 
montagem das peças (por 
exemplo, asas das xícaras).
aplicação de esmaltes ou 
vidrados.



Queima das Peças 

As peças são queimadas geralmente entre 900oC e 
1400oC. Esta temperatura depende da composição 
da peça e das propriedades desejadas. Durante a 
queima ocorre um aumento da densidade e da 
resistência mecânica devido à combinação de 
diversos fatores.
Na queima ocorrem os seguintes fenômenos:

Eliminação do material orgânico (dispersantes, ligantes, 
material orgânico nas argilas)
decomposição e formação de novas fases de acordo com 
o diagrama de fases (formação de alumina, mulita e vidro a 
partir das argilas)
Sinterização (eliminação da porosidade e densificação) 



Sinterização



Refratários

São materiais utilizados para revestimentos de fornos, reatores e 
inúmeros outros equipamentos, com o objetivo de confinar as 
altas temperaturas, para fins diversos. 
Apresentam estabilidade, tanto física quanto química às altas 
temperaturas; 
Devem possuir outras propriedades, como: resistência a quente, 
à abrasão, à erosão, ao ataque químico por sólidos, líquidos ou 
gases e às variações bruscas de temperatura. 
Seu emprego se faz necessário em temperaturas acima de 500 
ºC. 
Encontram-se numa posição intermediária em termos de 
desempenho e custos de produção, entre as cerâmicas 
convencionais e avançadas. 



Refratários

A maioria dos minerais não silicatos da 
natureza são utilizados como refratários. 

Magnesita (MgCO3): pode ser usada para forrar 
fornalhas, pois é quase impossível fundí-la; 
Dolomita (CaMg( CO3 )2): refratário para fins 
diversos; difícil fusão. 
Cromita (FeCr2O4): refratários, vidros, cimentos e 
outros; difícil fusão. 



Cerâmicas Avançadas

Cerâmica avançada é uma cerâmica produzida 
com técnicas diferenciadas. É também denominada 
técnica, especial ou fina. 
Principais vantagens das cerâmicas avançadas: 

Resistem a maiores temperaturas (refratariedade) 
Maior resistência ao desgaste e à corrosão 
Menor perda por fricção (atrito – resistência aos metais) 
Menor peso devido à menor densidade 
Alta dureza (exceto o BN); 
Alta condutividade elétrica; 
Elevada condutividade térmica; 
Resistência a sais (estabilidade química)



Cerâmica Avançada

Existem 4 grandes grupos de cerâmicas 
avançadas:

Nitretos (Si.Al.O.N, Si3N4, BN, Al.N e TiN), 
Carbonetos (Carbeto) (WC, W2C, TiC, TaC, 
SiC), 
Boretos (TiB2, BN, B4C5, LaB6) e 
Óxidos (Al2O3, MgO, ZrO2). 

As variações existentes estão relacionadas 
com estes grandes grupos. 



Aplicações
Ferramentas de corte



Aplicações

Motores a combustão – válvulas, cilindros 
pistões, mancais, camisas, etc



Aplicações

Turbinas a gás – rotores cerâmicos – para 
geração de energia elétrica 



Aplicações
Biomateriais (biocerâmicas): materiais que 
interagem com os tecidos vivos. 
As biocerâmicas são utilizadas como materiais 
estruturais, em função da elevada carga de 
compressão que podem resistir, com um baixo 
desgaste superficial, em próteses para o corpo 
humano, tanto na medicina como na odontologia. 

Vidros bioativos: ligação óssea, cirurgia 
reconstrutiva; 
Vidro-cerâmicas bioativas: ligação óssea, cirurgia 
reconstrutiva; 
Alumina de alta densidade: Implantes 
odontológicos e ortopédicos; 
Alumina monocristalina: Implantes odontológicos e 
ortopédicos; 
Zircônia: Implantes odontológicos e ortopédicos; 



Aplicações - Blindagem
Blindagens – proteção dos militares e veículos dos 
projéteis balísticos – materiais de baixo peso. 
As blindagens cerâmicas são formadas por uma ou mais 
placas cerâmicas que combinam com uma placa dúctil 
(alumínio ou laminados de fibra sintética em matriz 
plástica) e mais mole do que o suporte. 
Com o impacto, as placas cerâmicas fraturam os 
projéteis e a placa dúctil absorve o resto da energia 
cinética por deformação, como também freia a 
penetração do projétil. 
Os principais materiais cerâmicos das blindagens são: 
Alumina (Al2O3), Boreto de Carbono (B4C5), Carboneto 
de Silício (SiC) e Diboreto de Titânio (TiB2) 


