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RESUMO 
Diversas patologias podem estar relacionadas à escolha equivocada do sistema de 
revestimentos cerâmicos: trincas, gretamento, fissuras, destacamentos e descolamentos, 
eflorescências e manchas, dentre outros. Embora haja uma extensa base de conhecimento 
com normas e publicações técnicas, a complexidade da combinação de componentes é 
uma barreira à correta especificação. Esse trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de 
uma aplicação móvel com fins de facilitar a especificação e escolha do sistema de 
revestimento cerâmico conforme as características e necessidades de uso do local, além de 
disseminação de boas práticas e conhecimentos técnicos. O desenvolvimento do aplicativo 
foi baseado no padrão metodológico Rational Unified Process (RUP-IBM). Adotou-se o 
sistema operacional Android e arquivos de dados do tipo JSON (Java Script Object 
Notation) para implementação. A ferramenta conta com funcionalidades que incluem 
recomendações de revestimentos cerâmicos, argamassas, rejuntes, cálculos orçamentários 
e sugestões de manutenção, apresentadas de forma clara e interativa para o usuário. O 
aplicativo se encontra disponível em versão beta. Esta ferramenta tem o intuito de melhorar 
a assertividade na escolha de sistemas de revestimento cerâmico ao tornar o conhecimento 
técnico mais acessível. 

Palavras-chave: Revestimento cerâmico. Especificação. Aplicativo móvel.  

ABSTRACT 
Several pathologies may be related to the wrong choice of tile system: cracks, chapping, 
detachments, efflorescences and smudges, among others. Although there is extensive 
knowledge base of standards and technical literature, the complexity of the combination of 
various components is a barrier to correct specification. This study aims to develop a mobile 
application for purposes of facilitating the specification and selection of ceramic coating 
system according to the characteristics of use, and dissemination of good practice. The 
development of the mobile application was based on the methodological standard Rational 
Unified Process (RUP-IBM). We adopted Android operating system and JSON (Java Script 
Object Notation) data files for implementation. The tool has features that include ceramic tile 
recommendations, mortars, grouts, budget calculations and maintenance suggestions, 
presented clearly and interactively to the user. The application is currently available in beta 

                                            

1 FRANCO, Júlio C.; BONDANÇA, Nivaldo H.; FABRÍCIO, Márcio M.; DORNELLES, Kelen A.. Aplicação 
mobile de especificação de revestimento cerâmico, argamassas e rejuntes. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 16., 2016, São Paulo. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2016. 
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version. This tool aims to improve assertiveness in choosing ceramic coating systems to 
become more accessible technical knowledge. 

Keywords: Ceramic coating. Specification. Mobile application. 

1 INTRODUÇÃO 

No que se refere ao projeto de especificação do sistema 
de revestimento cerâmico, a falta de conhecimento e 
informação sobre as características deste sistema entre 
os profissionais da construção civil (engenheiros, 
arquitetos e assentadores), pode ser a causa principal 
dos problemas que ocorrem tanto no sistema em questão 
quanto em outros sistemas do edifício (LIMA, 2003). 

Embora significativos avanços tenham ocorrido com o surgimento de normas 
relacionadas ao revestimento cerâmico, é grande a necessidade de 
esclarecimentos sobre a especificação de placas cerâmicas e materiais 
relacionados, (LIMA,2003). Essa necessidade é influenciada pelo surgimento 
de novos produtos e aplicações no mercado, bem como regulamentações 
e normalizações tecnológicas que revisam e adicionam recomendações 
acerca da especificação do sistema de revestimento. 

Nesse cenário, a formação de conhecimento, o desenvolvimento e 
publicação de normas para o sistema compõem uma base extensa de 
informações, o que não implica diretamente na extinção de problemas em 
obra, mas norteia boas práticas construtivas.   

Tabela 1: Normas técnicas aplicadas ao sistema de revestimento cerâmico 

Norma Título 

 

ABNT NBR 13755:1996 

Revestimentos de paredes externas e fachadas com 
placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante 
- Procedimento 

ABNT NBR 13818:1997 Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e 
métodos de ensaio  

ABNT NBR 14081:1998 Argamassa colante industrializada para assentamento de 
placas cerâmicas – Especificação 

ABNT NBR 14992:2003  Argamassa à base de cimento Portland para 
rejuntamento de placas cerâmicas - Requisitos e métodos 
de ensaios 

ABNT NBR 15575:2013 

(Parte 3)  

Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 3: 
Requisitos para os sistemas de piso 

Fonte: Os autores 

Patologias como desgaste prematuro, trincas, gretamento, fissuras, 
destacamentos e descolamentos, eflorescências e manchas, 
emboloramento e aumento da permeabilidade do revestimento podem 
estar relacionados não somente a um defeito ou má qualidade de materiais 
e à execução, mas também à sua escolha equivocada. Com isso, pode-se 
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diminuir a vida útil do revestimento e implicar em consequente prejuízo 
financeiro, além da possibilidade de acidentes pelos riscos à segurança 
decorrentes de tais problemas.  

Além das normas citadas, há guias e manuais orientativos de importantes 
agentes do setor como o Guia Orientativo para atendimento à Norma ABNT 
NBR 15575  da Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC, 2013) e o 
Manual Setorial de Desempenho da Associação Nacional dos Fabricantes 
de Cerâmica para Revestimento (ANFACER, 2016), além de publicações de 
fabricantes de placas cerâmicas e argamassas, e plataformas eletrônicas de 
orientação como o Guia para Revestimentos Cerâmicos do grupo de 
pesquisa ArqTeMa – Arquitetura, Tecnologia e Materiais (IAU-USP), o 
especificador virtual de placas cerâmicas Portobello e a aplicação móvel 
Guia Weber.  

1.1 OBJETIVO DO ARTIGO 

Essa pesquisa aborda a especificação de sistema de revestimento cerâmico 
com o intuito de melhorar a assertividade na escolha de placas cerâmicas, 
argamassas e rejuntes, tendo como o principal objetivo o desenvolvimento 
de uma aplicação móvel com fins de facilitar a especificação de materiais e 
a disseminação de boas práticas e conhecimentos técnicos.  

Em vista disso, essa proposta vai além de uma aplicação móvel que apenas 
transcreve códigos de materiais, ela tem o intuito de facilitar a compressão 
acerca da especificação (utilizando-se de recursos visuais, textos 
explicativos, entre outros) e tornar mais acessível o conhecimento técnico 
para especificadores pela praticidade que uma aplicação móvel para 
telefones celulares inteligentes pode proporcionar. 

2 REVISÃO 

2.1 Sistema de revestimentos cerâmicos  

A publicação da NBR 15575 ao inserir uma nova abordagem acerca de 
materiais e sistemas construtivos fez surgir no mercado uma necessidade de 
resposta e adequação a essa nova abordagem, segundo o Centro 
Cerâmico do Brasil (CCB). Além disso, “é importante ressaltar que os critérios 
de avaliação estabelecidos na Norma de Desempenho referem-se aos 
sistemas, ou seja, dos diversos elementos e componentes do sistema 
trabalhando em conjunto” (ABCER, 2016). 

Por exemplo, a placa cerâmica por si só é estanque, mas não garante a 
estanqueidade do sistema pois na ocorrência de alguma falha no 
rejuntamento e argamassa, líquidos podem percolar e causar danos a outros 
elementos da edificação. 

A estanqueidade, por esse exemplo, deve ser analisada sob a ótica do 
sistema de revestimento, assim como demais características. De modo que 
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cada elemento que compõe o sistema de revestimento2 é caracterizado por 
uma série de parâmetros normatizados que devem ser especificados de 
acordo com as necessidades de uso e local do revestimento. Assim, a 
adequada especificação é obtida ao se conhecer os parâmetros que 
caracterizam cada componente do sistema e compô-los de forma que o 
conjunto atenda requisitos/critérios de desempenho. 

 “No caso específico do revestimento cerâmico 
(...)devem ser assegurados três fatores que influenciam na 
qualidade do sistema:  

1. Qualidade garantida dos materiais envolvidos (...) 

2. A correta especificação dos materiais, identificando 
as variáveis e características técnicas dos mesmos, do 
uso a ser destinado e das condições de clima; 

3. O correto assentamento (...) ” (LIMA, 2003) 

O que, de forma mais ampla, obtém sustentação nas diretrizes principais de 
desempenho da NBR 15575:  

• Segurança (Estrutural, Contra o fogo e No uso e na 
Operação); 

• Sustentabilidade (Durabilidade, Manutenibilidade e 
Impacto Ambiental); 

• Habitabilidade (Estanqueidade, Desempenho 
térmico / Acústico / Lumínico, Saúde, Higiene, Qualidade 
do Ar, Funcionalidades e Acessibilidade, Conforto Tátil e 
Antropodinâmico. 

(ABCER, 2016) 

Assim, a especificação deve compatibilizar as características dos materiais 
tendo como premissa as características do local e suas necessidades em 
função do uso: “atender as exigências do usuário, com soluções 
tecnicamente adequadas e economicamente viáveis” (NBR 15575-3, 2013). 

2.2 Critérios de especificação de revestimentos cerâmicos 

Cada ambiente de uma edificação possui requisitos diferentes, o que 
significa dizer que cada um requer análise individual quanto a escolha do 
sistema de revestimento cerâmico.  

                                            
2 A NBR 15575-3 (item 3.11) define como sistema de piso o “sistema horizontal ou inclinado composto 
por um conjunto parcial ou total de camadas (por exemplo, camada estrutural, camada de 
contrapiso, camada de fixação, camada de acabamento) destinado a cumprir a função de 
estrutura, vedação e tráfego.”. Para este trabalho considerou-se o sistema de revestimento cerâmico 
como o conjunto parcial formado por placa cerâmica + argamassa para assentamento + rejunte, ou 
seja, tomou-se como premissa que elementos estruturais e de contrapiso sejam previamente 
projetados e de acordo com as normas técnicas. 
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Exemplificando, ambientes com alto tráfego (corredores e acessos) têm 
solicitações diferentes de ambientes com tráfego leve (despensas, 
dormitórios, etc.) e exigem revestimentos mais resistentes à abrasão. 
Ambientes úmidos, como banheiros, devem ser mais estanques do que 
ambientes secos. Assim, partindo do local de uso e determinando os 
ambientes da edificação, definem-se critérios básicos para a especificação. 

No entanto, a especificação é mais complexa do que aparenta, segundo 
Lima (2003). O número de parâmetros envolvidos aos materiais e suas 
aplicações é grande e dificulta o entendimento, principalmente quando se 
consideram os diversos códigos da nomenclatura de tais materiais. 

Os critérios de especificação de revestimentos utilizados nessa pesquisa 
foram baseados nas fichas de especificações técnicas do Guia para 
Revestimentos Cerâmicos ArqTeMa (IAU-USP). 

2.3 Computação móvel  

A utilização de smartphones (Celulares inteligentes) é cada vez mais comum: 
“o ritmo de crescimento da posse de smartphones em 2015 foi de mais de 1 
milhão de pessoas por mês", segundo a Nielsen IBOPE3. Chammas et al. 
(2014) afirma que o diferencial desse mercado é a possibilidade de 
personalização de funções através de aplicativos dedicados, também 
chamados de apps. 

Apps são softwares voltados para uso em dispositivos móveis, como 
smartphones e tablets, de acordo com seu sistema operacional. Segundo 
Chammas et al. (2014), há quatro sistemas operacionais que se destacam 
“em termos de expressividade” nesse mercado: Android, iOS, Windows 
Phone e Blackberry. Cada um desses sistemas possui uma plataforma de 
distribuição de apps, as chamadas apps stores.  

Embora existam apps para diversas funcionalidades e o espaço ocupado 
por desktops e notebooks tem sido largamente cedido a 
tablets/smartphones, as tecnologias móveis ainda não são incorporadas às 
rotinas dos profissionais da indústria da construção. 

Essa proposta de se utilizar dispositivos móveis no meio profissional é, como o 
nome sugere, voltada para a mobilidade pois a tecnologia possibilita 
vantagens relacionadas à acessibilidade de informação, além de que o 
fluxo de informações pode ser melhorado com a inserção de recursos 
tecnológicos no meio profissional.  

Além disso, tecnologias computacionais móveis utilizam plataformas abertas, 
o que possibilita a implementação de aplicações de baixo custo e com 
potencial de expansão, além de um maior alcance de público, já que são 
disponibilizadas em canais eletrônicos para todos os usuários. 

                                            
3 A Nielsen IBOPE é uma joint-venture entre a Nielsen e o IBOPE Media. Líder mundial em mensuração 
do comportamento dos usuários da internet. Acesso: www.nielsen.com  
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Alguns exemplos de aplicativos dedicados para a construção civil 
pesquisados são apresentados na tabela 2. 

Tabela 2: Exemplos de Apps para construção civil disponíveis na app store Android 

Aplicativo Fabricante Descrição 

AutoCad 360 Autodesk Aplicativo de visualização DWG com 
ferramentas de desenho técnico 

Bosch - Documetação de 
construção 

Robert Bosch 
GmbH 

Documentação de projetos em 
campo. 

Bosch – Toolbox Robert Bosch 
GmbH 

Registro de valores de medidas por 
fotos. Relatórios de execução. 

DeWALT Mobile Pro Infinity 
Softworks 

Calculadora para profissionais da 
construção 

FormIt 360 Autodesk Criação de modelos conceituais 3D 
de edificações 

Guia Weber Saint Gobain Informações técnicas de argamassas 
e rejuntes (Consumo, indicações e 
limitações de uso, e recomendações 
de uso) 

Mobuss construção Teclógica Gerenciamento de obras 

SmartReality JBKnowledge Interface para visualização de 
modelos 3D  

Fonte: Os autores 

Tabela 3: Tratando-se de aplicações com foco em revestimentos cerâmicos, há 
disponíveis tanto aplicações via web para desktops, como aplicações móveis. 

Aplicação Fabricante Tipo Descrição 

Especificador virtual Portobello Web Escolha de revestimentos 
cerâmicos 

Guia de uso Cerâmica 
Portinari 

Burn web.apps Móvel Guia de uso de produtos 

Guia para Revestimentos 
Cerâmicos 

ArqTeMa  

(IAU-USP) 

Web Fichas de especificações técnicas 
e procedimentos para 
revestimento cerâmico 

Incepa LZ conteúdo 
digital 

Móvel Catálogo de placas cerâmicas 

iPortobello+ Plus Portobello S.A. Móvel Plataforma de conteúdo 
especializado (produtos e serviços) 
em revestimento cerâmico 

LEF Cerâmica Viriato&Viriato Móvel Catálogo de placas cerâmicas 

Roca cerâmica LZ conteúdo 
digital 

Móvel Catálogo de placas cerâmicas 

Villagres Magazine CM&N Móvel Catálogo de placas cerâmicas 

Fonte: Os autores 
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Comparativamente, a Tabela 4 apresenta as características de conteúdo 
das aplicações mencionadas na Tabela 3 frente às características da 
aplicação proposta por esse trabalho. 

Tabela 4 – Análise comparativa de aplicações 

Aplicação/ 
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Especificador virtual 
/ Portobello 

 X X 
      

Guia de uso 
Cerâmica Portinari / 
Burn web.apps 

X X X 
      

Guia para 
Revestimentos 
Cerâmicos / 
ArqTeMa (IAU-USP) 

  X X X X 
   

Guia Weber / Saint 
Gobain 

X X  X X X    

Incepa / LZ 
conteúdo digital 

X X  
      

iPortobello+ Plus / 
Portobello S.A. 

X X X 
      

LEF Cerâmica / 
Viriato&Viriato 

X X  
      

Roca cerâmica / LZ 
conteúdo digital 

X X 
       

Villagres Magazine / 
CM&N 

X X 
       

Aplicação proposta X  X X X X X X X 

Fonte: Os autores 

Considerando-se a complexidade da especificação do sistema de 
revestimento cerâmico, ante as variáveis de usos e características de 
materiais, vê-se potencial da utilização de aplicações móveis dedicadas 
que possam melhorar o entendimento da especificação e tornar prático o 
acesso a informações técnicas, uma vez que o mercado carece de 
aplicações móveis que levem em conta a composição do sistema de 
revestimentos cerâmicos como um todo. 
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3 METODOLOGIA 

Baseado nos critérios de especificação de revestimentos cerâmicos, foi 
elaborado um aplicativo móvel em versão beta, denominado “Arquitec 
Revestimentos Cerâmicos”, que auxilia a especificação do sistema de 
revestimentos cerâmicos4, considerando-se seis funcionalidades, conforme 
apresentado na Tabela 5.  

Tabela 5 – Funcionalidades do app 

Especificação de revestimento cerâmico de acordo com ambientes residenciais típicos 

Especificação da argamassa para o revestimento recomendado 

Estimativa de consumo de argamassa 

Estimativa de consumo de rejuntes 

Calculadora de orçamento a partir das áreas de ambientes e do custo do revestimento 
cerâmico por metro quadrado (essa função permite ao usuário atribuir aos ambientes 
criados cotações comerciais em R$/m² de revestimento cerâmico); 

Recomendações de manutenção (Cuidados na limpeza)  

Fonte: Os autores 

Para cumprir tais funcionalidades, a aplicação requer capacidade de  
armazenar informações  técnicas de materiais, fazer cálculos simples, 
registrar custos unitários para orçamento e registrar informações por 
ambiente (cômodo); além de ser leve, versátil e possibilitar que seu banco 
de dados seja atualizado. Tais características  são atendidas com um app 
estático (que não necessita de um servidor remoto para funcionar) 
desenvolvido por meio do SDK – Software Development Kit – do sistema 
operacional.  

O sistema operacional adotado foi o Android, versão 4.1, e a 
implementação utiliza arquivos de dados do tipo JSON (Java Script Object 
Notation), Notação de Objetos JavaScript que permite em formato texto, 
independente de linguagem, facilidade de ler e escrever códigos (ECMA 
INTERNATIONAL, 2011). 

JSON usa uma sintaxe simples baseada em texto para armazenar e transmitir 
dados estruturados. E por usar convenções familiares a outras linguagens 
como C, C++, Java, JavaScript e Python, é utilizado como “ponte” para 
trocas de dados. O presente trabalho utiliza arquivos de dados JSON para 
armazenar informações de especificações técnicas de materiais, o que 
permite que informações sejam atualizadas sem que seja necessário 
conhecimento de programação e alterações no código fonte do app. 

O desenvolvimento do app foi baseado no padrão metodológico Rational 
Unified Process (RUP-IBM), composto por ciclo de quatro fases: Concepção, 
Elaboração, Construção, Transição. 

                                            
4 Restringiu-se à especificação para ambientes residenciais. Portanto, para outros usos (comercial, 
industrial, etc.), essa versão do app não se aplica. 
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A fase de concepção estabelece premissas do projeto delimitando seu 
escopo e identificando requisitos básicos. Na fase de elaboração se analisa  
como o projeto pode ser desenvolvido e estruturado. Na fase de construção, 
os componentes da aplicação são programados e têm seu funcionamento 
emulado. Na fase de transição a aplicação é testada pelo usuário final em 
uma versão beta, de forma a validar o sistema e identificar possíveis 
problemas e dificuldades não detectados nas fases anteriores. 

Como exposto nos objetivos, a pesquisa visa não somente apresentar 
características de materiais de revestimento cerâmico, mas principalmente 
apresentar soluções às questões relacionadas à sua especificação, de modo 
que a metodologia se concentra no entendimento de questões normativas 
associadas aos componentes do revestimento, da elaboração de um 
mecanismo que associe recomendações técnicas com características do 
local e da implementação de uma aplicação de manejo ágil e simplificado 
para facilitar a especificação de materiais. 

A seguir é apresentada em resultados e considerações a versão beta do 
aplicativo ”Arquitec-Revestimentos Cerâmicos”, abordando seu 
funcionamento. 

4 RESULTADOS 

Para que a aplicação fosse desenvolvida, foi necessário estabelecer uma 
base de dados com valores de parâmetros de especificação de materiais 
para cada ambiente pré-definido, em formato Excel. 

Tabela 6: Parte da planilha Excel de valores de Fichas de especificação 

COD Valor 1 (Texto, Título parâmetro) Valor 2 (texto, Valor)  

1 Ficha de especificação técnica de Revestimento cerâmico 

1.1 Ambiente: Cozinhas, Copas 

1.1.1 Revestimento sobre piso 

1.1.1.a Resistência a manchas Classe -5 

1.1.1.b Resistência ao ataque químico Maior ou igual a “A” 

1.1.1.c Classe de absorção de água 0 a 6 % 

1.1.1.d Expansão por umidades Menor ou igual a 0,06% 

1.1.1.e Carga de ruptura Maior ou igual a 1000N 

1.1.1.f Resistência à abrasão superficial PEI-5 

1.1.1.g Resistência ao risco Maior ou igual a 4 

1.1.1.h Resistência a escorregamento Maior ou igual a 0,4 

1.1.1.i Pias: isento de chumbo s/Pb 

1.1.2 Revestimento sobre parede 

1.1.2... ... ... 
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Fonte: Os autores 

Os valores inseridos no arquivo Excel foram transpostos para o arquivo de 
dados no formato JSON, o qual é lido pela aplicação e tem seus valores 
projetados na interface gráfica desenvolvida no SDK-Android, conforme 
Tabela 7. 

Tabela 7 – Parte do arquivo de dados JSON e Interface gráfica 

Arquivo de dados JSON Interface gráfica de apresentação de 
recomendações técnicas 

 

Figura 1: Interface gráfica 

 
                   

Fonte: Os autores 

4.1 Demais telas do app 

A tela inicial do app é apresentada na Figura 2 com quatro botões 
principais:  

• “Ambientes”: permite que usuário selecione um tipo de ambiente que 
deseja criar e gerencie seus ambientes criados. Selecionando esse 
botão, é requisitado ao usuário a entrada do valor de área em metros 
quadrados do ambiente. Esse valor será utilizado para o cálculo das 
estimativas de consumo de argamassas e rejuntes.  

• “Orçamentos”:  permite ao usuário atribuir aos ambientes criados 
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cotações comerciais em R$/m² de revestimento cerâmico. Essa 
funcionalidade é útil para o usuário registrar suas pesquisas de preço 
para revestimento cerâmico e assim ter em mãos uma ferramenta 
simples de orçamentação.  

• “Dicas de limpeza”: acessando esse botão o usuário tem acesso a 
dicas de remoção de manchas e limpeza de revestimentos cerâmicos. 

• “Sobre”: apresenta informações gerais do projeto e desenvolvedores. 

Figura 2: Tela inicial do app 

 
Fonte: Os autores 

Acessando o botão ambientes o usuário recebe em formato de pop-up5 
comentários acerca de aspectos técnicos. Não somente nessa tela, mas em 
todas as outras podem ser apresentadas dicas e considerações técnicas, 
como na Figura 3. 

Ao selecionar "criar novo ambiente", a tela “Novo ambiente” (Figura 3) é 
mostrada e o usuário deve escolher um entre os tipos de ambientes típicos 
pré-definidos ou outro tipo que não esteja listado. 

                                            
5 Pop-up: Janela sobreposta à tela com informações de destaque 
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Figura 4: Estimativa de consumo - Exemplo 

Figura 3 Tela pop-up e tela ambientes pré-definidos 

Fonte: Os autores 

As estimativas de consumo de argamassa e rejunte são apresentadas como 
na Figura 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 
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Acessando o botão “Orçamentos”, o usuário obtém a lista de ambientes 
criados e pode atribuir a cada um o valor em R$/m² dos revestimentos 
cerâmicos (Figura 5).  

Ao fim, o aplicativo calcula os respectivos valores totais. 

Figura 5: Orçamentos - Lista de ambientes - Exemplo 

 
Fonte: Os autores 

4.2 Disponibilização da aplicação 

A aplicação, em versão beta, pode ser baixada pelo link a seguir, pelo qual 
se tem acesso a informações do aplicativo em uma comunidade 
compartilhada que, em formato de fórum, usuários podem opinar e propor 
melhorias.  

https://goo.gl/ZFlk9W(link encurtado) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretendeu-se com este trabalho desenvolver uma aplicação mobile para 
auxiliar a especificação do sistema de revestimento cerâmico. Os resultados 
observados apontam que tecnologias móveis podem ser empregadas a 
favor de boas práticas construtivas e, indiretamente, reduzir as ocorrências 
de patologias relacionadas ao sistema de revestimento cerâmico. 

Evidentemente um aplicativo não é capaz de substituir o papel do 
profissional de arquitetura e engenharia na especificação de revestimentos, 
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essa não é a pretensão. O objetivo é que possa servir de instrumento 
facilitador para um entendimento melhor da especificação de revestimentos 
cerâmicos. 

Há de se ressaltar o caráter prático do trabalho, no sentido de contribuir 
para que o conhecimento técnico se disponibilize com praticidade e 
mobilidade, utilizando-se de tecnologias inovadoras, as quais se tornam a 
cada dia mais populares e constituem-se como meios de grande potencial 
para a disseminação do saber técnico, passo essencial no avanço do 
desempenho de edificações, e de impacto no desenvolvimento do setor de 
construção civil brasileiro. 
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