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Exigências  normativas  de  mercado,  como  a  ABNT-NBR  15.575,  impõem  aos  produtos  cerâmicos
formulados  a  partir  de  silicatos,  como  blocos  estruturais  para  a  construção  de  edificações,  elevado
desempenho  térmico,  acústico  e  mecânico.  Aliada  a  contínua  diminuição  de  argilas  plásticas,  a  busca
para  introduzir  materiais  alternativos  sustentáveis  nas  composições  cerâmicas  tem  exigido  esforços
contínuos, tanto nas empresas cerâmicas quanto nos grupos de pesquisas acadêmicas.  Neste trabalho
foi  avaliada  a  influência  da  temperatura  de  queima  na  evolução  da  microestrutura  e  nas  propriedades
físico-mecânicas de composições cerâmicas acrescida de rocha oriunda da formação Serra Geral. Foram
avaliadas seis composições constituídas por misturas de argila com até 75 %m. de rocha. As composições
foram  preparadas  e  homogeneizadas  por  via  semiúmida.  Corpos-de-prova  prismáticos  de  15x20x100
mm3 foram conformados pelo processo de moldagem por extrusão com umidade de aproximadamente
20 %m. base seca, secos em estufa com programa de temperatura controlada até 110 °C e queimados
por  uma hora  em cinco  temperaturas:  900,  950,  1000,  1050  e  1100  °C.  A  microestrutura  de  amostras
polidas  e  embutidas  em  resina  acrílica  foi  avaliada  por  microscopia  óptica.  A  superfície  de  fratura  das
amostras  recobertas  com  ouro  foi  avaliada  por  microscopia  eletrônica  de  varredura.  As  estruturas
resultantes  foram  relacionadas  com  propriedades  físico-mecânicas  de  interesse  tecnológico,  e.g.
absorção de água (ASTM C373-88/2006), retração linear (ABNT, NBR MB-305) e resistência à flexão (ASTM
C674-77).  Os  resultados  obtidos  a  partir  das  análises  microestruturais  mostraram  a  formação  de  fase
líquida a partir da temperatura de queima de 1000 °C nas composições com rocha. Após resfriamento a
fase  líquida  promoveu  o  aumento  da  densificação  destas  amostras  o  que  resultou  na  redução  da
absorção de água de até 2,6% e aumento de até 16,5% e 2,0% para o módulo de resistência a flexão e
retração linear, respectivamente.
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