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RESUMO Os agregados representam a maior proporção, em volume, dos materiais que 
compões uma obra rodoviária e apresentam características heterogêneas. Para que tenham 
um bom desempenho, os agregados  necessitam ser ensaiados, avaliados e classificados 
como apropriados ao uso onde serão aplicados o que justifica o aperfeiçoamento das técnicas 
de controle tecnológico. Os agregados de três pedreiras do Rio Grande do Sul: SBS (Capão do 
Leão), ICL (Santana do Livramento) e SJ (Cruz Alta) foram ensaiados e seus resultados 
correlacionados às características petrográficas para determinação de suas propriedades 
tecnológicas. As pedreiras foram avaliadas quanto à alteração e presença de estruturas. Em 
laboratório foram executados: laudo petrográfico; densidade real teórica (g/cm³), massa 
específica aparente (g/cm³), massa específica em condição saturada na superfície seca 
(g/cm³), forma (paquímetro), absorção (%), sanidade (%), compressão puntiforme (mpa), 
Treton (%), esmagamento (%),  abrasão Los Angeles (%) e adesividade (qualitativo), todos nas 
frações 3/4" e 3/8”: A rocha SBS é um sienogranito de textura fanerítica e estrutura maciça a 
foliada em alguns locais da pedreira. A rocha ICL, é um basalto afanítico com microfraturas e 
microvesículas, plagioclásios e clinopiroxênios como minerais principais  proveniente de um 
maciço com disjunções pronunciadas.   A rocha (SJ) é um basalto afanítico com olivinas e 
clinopiroxênios, estrutura macroscopicamente maciça e microfraturas. Os basaltos, devido à 
sua mineralogia, apresentaram maior densidade real teórica (2,87 a 2,97  g/cm³)  do  que o 
sienogranito (2,66 g/cm³).  Os resultados mais elevados de massa específica aparente são do 
basalto SJ (2,87g/cm³), seguida do basalto ICL (2,76g/cm³) e os  menores são do sienogranito 
(2,61g/cm³). O  ensaio de forma nas amostras 3/4"  aponta que todas são lamelares sendo o 
basalto ICL o mais lamelar (2,04), seguida do granito (1,99) e do basalto SJ (1,87). Os índices 
de lamelaridade se acentuam no tamanho 3/8". A absorção na granulometria 3/4" foi menor no 
Sienogranito (0,69%) e maior nos basaltos (1,19 a  1,35%) devido as microestruturas (fraturas 
e amigdalas), aumentando a absorção com a diminuição da granulometria. Os ensaios de 
sanidade mostraram perda maior na fração miúda devido a maior superfície específica das 
partículas. A rocha com maior valor de absorção (SJ) também refletiu maiores perdas no 
ensaio de sanidade (microestruturas que proporcionam um ataque mais eficaz da solução 
salina). Os resultados da compressão puntiforme, Treton, esmagamento  e abrasão Los 
Angeles mostraram que os basaltos têm maior resistência mecânica que o sienogranito. Nos 
três primeiros ensaios as rochas com textura afanítica (basaltos) são mais resistentes pois a 
carga é mais bem distribuída, com exceção daqueles que contém vesículas e amigdalas.  O 
sienogranito sofreu maior desgaste no abrasão Los Angeles (26,39%), do que os basaltos 
(12,56 a11,44 %) provavelmente devido à foliação que atua como descontinuidades  facilitando 
a alteração e promovendo maior desagregação. A adesividade dos basaltos foi satisfatória e a 
do  sienogranito não pois, a presença de quartzo influencia na adesividade. A qualidade do 
agregado é definida pelas características da rocha de onde é extraído.  A seleção adequada 
dos materiais para uma obra e o controle tecnológico não devem prescindir da petrografia.  
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