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Os revestimentos cerâmicos são utilizados para diversos fins, sendo divididos em grupos de
acordo com suas características químico-físicas e suas aplicações. Tanto revestimentos internos
como externos são submetidos a condições específicas de utilização. Portanto, cuidados de
projeto e de execução são imprescindíveis para evitar patologias ou mesmo garantir a segurança
dos usuários. Ao especificar os revestimentos cerâmicos, o profissional deve-se basear nas
normas NBR 13.816, NBR 13.817 e NBR 13.818. De forma que tais normas estabelecem as
características físico-químicas das tipologias cerâmicas, além de uma tabela resumida das
características mínimas para cada área de aplicação. Apesar dos profissionais da área de
engenharia possuírem algum conhecimento do assunto, grande parte dos responsáveis
envolvidos pela comercialização, aquisição e aplicação dos revestimentos cerâmicos só
possuem conhecimento parcial dos critérios de utilização que são referentes a resistência à
abrasão, entretanto somente esta propriedade não é suficiente para que um revestimento seja
aplicado de forma eficaz. O presente projeto terá como propósito expandir o conhecimento dos
alunos de engenharia como diferencial em sua formação acadêmica, investigar de que forma o
mercado em suas principais vertentes tem se comportado na comercialização deste produto para
que sua aplicação seja bem-sucedida, bem como levantar dados comparativos sobre as
principais propriedades necessárias à aplicação do produto, através da fabricação de corpos de
prova padrão , obtenção de amostras disponíveis no mercado, realização de ensaios técnicos e
montagem de um guia de comparação. Espera-se, portanto, estabelecer parâmetros e diretrizes
para comercialização e aplicação dos revestimentos de acordo com suas especificidades.
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