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Resumo
Este trabalho tem como objetivo verificar o desempenho de argamassas cimentícias como reparo de
estruturas de concreto de usinas hidrelétricas (UHE’s) sujeitas aos esforços de erosão por abrasão
hidráulica. Assim, foi realizado um estudo preliminar da resistência ao desgaste destes materiais, para
futura utilização na UHE de Curuá-Una, no Oeste do Pará. Foram produzidos 8 corpos-de-prova (cp’s)
cilíndricos de 300x50 mm e ensaiados utilizando-se o método subaquático (under water method) para testes
de abrasão no concreto. Foram ensaiados quatro tipos de materiais: a) cp’s de um concreto de referência,
simulando o concreto existente na UHE de Curuá-una; b) cp’s revestidos com argamassa cimentícia de alta
resistência; c) cp’s de argamassa com substituição de 10% em peso de cimento por sílica ativa; d) cp’s de
argamassa com substituição de 10% de metacaulim de alta reatividade. Todas as argamassas de
revestimento tiveram como ponte de aderência uma pasta cimentícia com substituição de 10% de sílica
ativa ao cimento, na proporção de uma parte de aglomerante para 0,20 partes de água. A espessura média
da camada de revestimento em argamassa foi de 20 mm. Os resultados mostraram que todas as
argamassas de reparo usadas, inclusive a sem qualquer adição, apresentaram desempenho
significativamente superior ao concreto de referência.
Palavras-Chave: abrasão; erosão; usinas hidrelétricas; reparos; argamassas

Abstract
The objective of this work is to verify the performance of cementitious mortars as repair materials for
concrete structures of hydroelectric power plants subject to erosion due to hydraulic abrasion effects. Thus, a
Anais do 47º Congresso Brasileiro do Concreto - CBC2005. © 2005 IBRACON.

VII.99

.
preliminary study about the wear resistance of these materials was conducted, for later use in Curuá- Una
Hydroelectric Power Plant, which is located in the northwest of the state of Pará, Brazil. Eight cylindrical
sample tests of 300 mm in diameter and 50 mm height were produced and tested using the underwater
method for abrasion in concrete. Four different kinds of materials were tested: a) an ordinary concrete,
simulating the original concrete applied in Curuá- Una Power Plant; b) specimens coated with high strength
cementitious mortar; c) specimens coated with cementitious mortar containing 10% silica fume content by
cement weight; d) specimens coated with cementitious mortar containing 10% high reactivity metakaolin
content by cement weight. All the coating mortars were bonded to the substrate with a cementitious overlay
containing 10% substitution (in weight) of cement by silica fume, in a proportion of one part of binder per 0,20
parts of water. The average thickness of the overlay coatings was 20 mm. The results showed that all tested
repair mortars reached a significantly superior performance when compared to the reference concrete.
Keywords: Abrasion; erosion; Hydroeletric power plants; repairs; mortars

1 Introdução
Uma das patologias mais comuns em estruturas de concreto de usinas hidrelétricas
(UHE’s) é a erosão, seja por abrasão ou cavitação. Em se tratando de estruturas
especiais, de grande importância para uma região, problemas dessa ordem podem ser
bastante prejudiciais para a comunidade que depende dos benefícios gerados por uma
UHE. Além disso, uma máquina hidrogeradora parada também acarreta prejuízos de
ordem financeira à operadora, por deixar de produzir energia.
Dependendo da magnitude da avaria – que nesses casos pode ser bem alta – os
custos com os reparos podem ser altíssimos e então materiais com bom desempenho e
menor custo devem ser estudados.
No presente artigo, três reparos realizados com argamassas cimentícias são
avaliados quanto aos seus desempenhos à erosão por abrasão hidráulica e
posteriormente comparados com um concreto convencional, de referência.
A motivação para este estudo vem de uma futura utilização dos reparos nos tubos
de sucção da UHE de Curuá-Una, situada no noroeste do estado do Pará. Esta usina tem
fundamental importância para a cidade de Santarém, maior cidade e pólo econômico e
comercial da região do Tapajós.
Este artigo é resultado de um estudo preliminar para avaliação dos desempenhos
de alguns reparos sob solicitações de abrasão hidráulica, com vistas na utilização de
materiais de reparo na UHE e parte de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
da REDE CELPA, (BARATA & DE SOUZA, 2002), desenvolvido pela Universidade
Federal do Pará.

2 Erosão por abrasão do concreto em estruturas hidráulicas
A principal solicitação mecânica nas superfícies das paredes de concreto do tubo
de sucção da UHE de Curuá-Una é a abrasão e esta ocorre quando partículas sólidas em
suspensão, escoando com o fluido (água), entram em contato com as paredes da
estrutura que passam a apresentar um aspecto desgastado, segundo o OHIO
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES (ODNR) (1999).
A erosão por abrasão resulta do efeito abrasivo de materiais sólidos transportados
pelo fluido em movimento. Tais partículas podem ser de silte, areia, rochas entre outros,
inclusive fragmentos da própria superfície.
Reconhece-se o dano por abrasão através da inspeção da superfície, a qual
apresenta-se lisa e plana, com aspecto desgastado; Condutos de evacuação,
vertedouros, bacias de decantação e revestimento de túneis são locais onde a ocorrência
de abrasão é comum (ACI 210, 1987).
O dano provocado pela abrasão depende das condições de fluxo e das partículas
que ele transporta. Sob ação exclusiva da água, mesmo em altas velocidades, o concreto
pode passar anos sem qualquer problema, porém, com o atrito e impacto causados pelos
sólidos presentes no fluido, a vida útil desse concreto é reduzida (ACI 210, 1987).
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3 Caracterização dos materiais utilizados na argamassa
3.1 Cimentos
Foram utilizados dois tipos de cimentos: o cimento CP I – 32 S em uma intenção de
reproduzir as características dos cimentos utilizados na época de construção da UHE de
Curuá-Una, a qual foi construída em meados da década de 70, e o cimento de alta
resistência inicial CP V – ARI para a execução dos reparos, que demandam rapidez em
suas utilizações.
3.1.1 Cimento CP I – 32 S
O cimento CP I – 32 S utilizado é fabricado pela NASSAU, em fábrica localizada no
município de Capanema, no estado do Pará. O cimento CP I foi escolhido pelo fato de
ser, segundo a NBR 5732 (ABNT, 1991), o cimento brasileiro mais puro, isto é, com o
maior percentual de “clinquer” e conseqüentemente o mínimo de adições minerais. Com o
intuito de reproduzir as propriedades do concreto original da UHE de Curuá-Una,
produzido na década de 70, tal característica foi levada em consideração, já que os
cimentos mais antigos não possuíam a incorporação de adições minerais.
3.1.2 Cimento CP V – ARI
O cimento ARI utilizado é o cimento CAUÊ produzido pela CAUÊ CIMENTOS, do
Grupo Camargo Correa, na fábrica de Ijací.

3.2 Agregados
A região noroeste do estado do Pará não dispõe de agregados que atendam as
exigências das normas brasileiras vigentes no que se refere à qualidade. Por esta razão
se empregará agregados que não atendam as especificações técnicas. Optou-se pela
utilização dos que apresentam maior disponibilidade para aquisição, isto é, o seixo rolado
e a areia quartzosa como agregados graúdo e miúdo, respectivamente. Os agregados
aqui relacionados serão utilizados na produção dos concretos de referência e dos
materiais de reparo.
3.2.1 Agregado graúdo
O agregado graúdo utilizado na pesquisa foi o seixo de cava, proveniente do
município de Ourém, distante de Belém aproximadamente 150 km (via rodoviária). A
forma de suas partículas varia de esférica a aproximadamente esférica. Este material é
comumente empregado nas obras civis da região.
3.2.2 Agregado miúdo
O agregado miúdo normalmente empregado em Belém é extremamente fino e
proveniente de jazidas de areia quartzosa, Utilizou-se nesta pesquisa a areia oriunda da
região do Apeú, cuja distância da jazida à Belém é de 69 km.

3.3 Adições minerais
Foram empregadas as adições de maior reatividade, que proporcionam as maiores
resistências em menor tempo de hidratação do cimento, sendo uma comercial, qual seja,
a sílica ativa, e a outra na época em caráter experimental: o metacaulim.
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A incorporação destas adições minerais é sugerida por inúmeros pesquisadores e
profissionais do meio tecnico-científico internacional em razão de proporcionarem
melhores propriedades ao concreto tanto no estado fresco quanto endurecido.
3.3.1 Sílica ativa
Utilizou-se a sílica ativa distribuída pela CAMARGO CORRÊA CIMENTOS,
denominada SILMIX, oriunda da fabricação em forno elétrico do silício metálico, com a
fábrica localizada no município de Tucuruí (PA).

3.3.2 Metacaulim
Utilizou-se o metacaulim proveniente da calcinação e moagem do resíduo do
beneficiamento da CADAM, empresa beneficiadora de caulim para cobertura de papéis no
estado do Pará.

3.4 Aditivo químico
Utilizou-se o aditivo de última geração com base em uma cadeia de éter carboxílico
modificado, isento de cloretos e compatível com a maioria dos cimentos brasileiros.
O seu teor de sólidos é de 28,5 a 31,5% e a sua densidade varia de 1,067 a
1,107 g/cm³.
A dosagem deste aditivo recomendada pelo seu fabricante é de 0,5% a 1,0% da
massa de cimento.

4 Programa Experimental
4.1 Estudo de dosagem para o concreto do substrato
O traço determinado para o concreto do substrato foi 1:1,81:3,34:0,65
(Cim.:Areia:Brita:Água), em peso. Este traço corresponde a um teor de 338 kg de cimento
por metro cúbico de concreto.

4.2 Estudo de dosagem para as argamassas cimentícias de reparo
Além do concreto de referência, utilizado como substrato, foram produzidas
argamassas cimentícias que servirão como reparo das cavidades menores que 2,0 cm,
configurando os denominados “reparos superficiais”.
As argamassas cimentícias executadas foram:
a. Sem qualquer adição de materiais cimentícios, apenas com cimento, areia
quartzosa, aditivo hiperplastificante e água;
b. Com adição de sílica ativa, isto é, composta de cimento, areia, aditivo
hiperplastificante, água e 10% de substituição de cimento, em peso, pela
sílica ativa;
c. Com adição de metacaulim de alta reatividade, isto é, composta de cimento,
areia, aditivo hiperplastificante, água e 10% de substituição de cimento, em
peso, por metacaulim;
A mistura dessas argamassas foi realizada em uma argamassadeira industrial de
propriedade da UFPa, com capacidade para vinte litros e três velocidades de rotação da
palheta. A
Tabela 1 mostra a composição de cada argamassa acima citada.
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Tabela 1– Traços das argamassas de reparo produzidas.

Tipos
Traço em peso

Argamassas cimentícias – traço em peso:
aglomerante:areia:relação água/aglomerante:aditivo hiperplastificante em % de cimento
(consumo de aglomerante em Kg/m³)
Sem adição (0%)
10% de sílica ativa
10% de metacaulim
1:2,02:0,29:0,90%
1:2,09:0,25:0,89%
1:2,24:0,40:1,58%
(720,33 Kg/m³)
(715,13 Kg/m³)
(619,09 Kg/m³)

4.3 Preparação dos corpos de prova para testes de abrasão
As fôrmas metálicas para moldagem dos corpos-de-prova (cp’s) foram
confeccionadas em Belém, seguindo especificações feitas pela equipe de projeto, com
300 mm de diâmetro e 100 mm de altura (Figura 1).

Figura 1– Fôrmas para moldagem dos corpos de prova.

Os cp’s de concreto de referência tiveram dimensões de 300 mm de diâmetro por
50 mm de altura (Figura 2), e os outros espécimes com apenas 30 mm de altura para que
posteriormente fossem completados com 20 mm de argamassa de reparo.

Figura 2 – Preparação dos corpos de prova para testes de abrasão.

Como ponte de aderência para estes reparos foi utilizada uma pasta cimentícia
com substituição de 10% de sílica ativa, em peso de cimento, dosada com 1 (uma) parte
de cimento + sílica para 0,20 partes de água – traço 1:0,20 - em peso. Esta pasta foi
aplicada ao substrato na condição saturado superfície seca e apicoada conforme ilustram
as figuras 3a e 3b. A Figura 4 mostra um esquema dos corpos-de-prova.
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(a)

(b)

Figura 3 – (a) Corpo de prova apicoado, (b) aplicação da ponte de aderência.

Figura 4 – Esquema de aplicação das argamassas (reparos superficiais) para ensaio de abrasão.

A figura 5 mostra a aplicação da argamassa de reparo com 20 mm de espessura
ao concreto do substrato.

Figura 5 – Aplicação das argamassas para ensaio de abrasão.

4.4 Detalhamento de execução dos ensaios
Os ensaios de compressão axial foram realizados na prensa universal da
Universidade Federal do Pará, de acordo com a norma NBR 5739 – Ensaio de
compressão de corpos-de-prova (cp’s) cilíndricos de concreto, enquanto que os ensaios
de resistência à abrasão dos materiais de reparo foram todos realizados no laboratório de
concreto de FURNAS Centrais Elétricas S.A., seguindo procedimentos do próprio
laboratório.
A Figura 6 ilustra os equipamentos para ensaio de abrasão do Laboratório de
Concreto de FURNAS.

Anais do 47º Congresso Brasileiro do Concreto - CBC2005. © 2005 IBRACON.

VII.104

.

Figura 6 – Equipamentos de abrasão do Laboratório de Concreto de Furnas

O ensaio avalia a perda de massa por abrasão provocada por esferas de aço
imersas em água sobre a superfície do cp. Esta perda de massa é verificada medindo-se
a massa do corpo de prova inicialmente antes do ensaio e a 1, 2 e 3 dias decorridos após
a sua execução. Os resultados são dados em percentual de perda de massa em relação à
massa inicial do espécimen (SANTOS; ANDRADE; BITTENCOURT, 2004). Um resumo
dos corpos-de-prova e sistemas de reparo a serem analisados no teste de abrasão é
apresentado na Tabela 2.

Tabela 2– Resumo dos materiais e quantidade de cp’s usados no ensaio de abrasão ASTM C1138.

Reparo Superficial
(cavidades com
profundidades menores
ou iguais a 20 mm)

TIPO DE
REPARO

MATERIAIS

Argamassa cimentícia.

ADIÇÃO OU REVESTIMENTO
Sem adição de pozolana (0%)
Com adição de metacaulim (10% em massa de
cimento)
Com adição de sílica ativa (10% em massa de
cimento)

Concreto do substrato (referência),
com resistência característica em
torno de 20 MPa.

Sem revestimento ou adição

5 Apresentação dos Resultados
Neste capítulo apresentam-se os resultados de resistências à compressão axial
dos reparos utilizados, do concreto do substrato e o desempenho destes materiais quanto
ao desgaste medido através do ensaio de abrasão.

5.1 Resistência à compressão axial
Devido ao número de fôrmas e à capacidade da betoneira serem limitados, várias
betonadas foram realizadas. A resistência de projeto (fck) era de cerca de 20 MPa aos 28
Anais do 47º Congresso Brasileiro do Concreto - CBC2005. © 2005 IBRACON.

VII.105

.

dias de idade. A média das resistências dos espécimes aos 28 dias foi de 26,50 MPa. Os
cp’s ensaiados tinham, na ocasião de início do ensaio, 19 dias de idade.
Realizaram-se ensaios de resistência à compressão axial das argamassas de
reparo às idades de 3, 7 e 28 dias com um par de corpos-de-prova cilíndricos de 5x10 cm
para cada idade. Os resultados encontram-se na Tabela 3, a seguir.
Tabela 3 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão axial em cp’s de 5x10 cm.
IDADES

Resistência à compressão axial (MPa)
Argamassa sem
Argamassa com
adição (0%)
10% de sílica ativa
64,20
88,40

3 dias

Pasta cimentícia com
10% de sílica
79,00

3 dias

64,80

43,30

88,50

51,50

7 dias

-- *

71,30

71,30

52,00

7 dias

-- *

77,40

85,60

45,80

28 dias

-- *

109,50

46,70

28,30

28 dias

-- *

96,80

48,00

20,40

(dias)

Argamassa com
10% de metacaulim
48,00

* Não foram moldados mais cp’s de pasta cimentícia devido à elevada tixotropia apresentada pelo material, o que
dificultou a moldagem.

5.2 Resistência à abrasão das argamassas de reparo
Para a realização desses ensaios foi produzido um par de cp’s de 300x50 mm para
cada material e ensaiado por 72 horas em intervalos de 24 horas entre cada medição.
A média dos pesos dos corpos-de-prova para cada material é dada na Tabela 4.
Na Figura 7 apresentam-se as variações nos pesos dos materiais testados.
Tabela 4 – Pesos médios registrados no decorrer dos ensaios.
TIPO
Referência - 20 MPa
Argamassa cimentícia
Argamassa cimentícia - 10% de
sílica ativa
Argamassa cimentícia - 10% de
Metacaulim

MÉDIAS DOS PESOS DE DOIS CP's (gramas)
0 hora
24 horas
48 horas
72 horas
7.692,5
7.415,5
7.262,0
7.166,0
8.098,0
8.061,0
8.052,0
8.043,5
7.672,0

7.664,0

7.662,5

7.661,5

7.596,0

7.575,0

7.493,0

7.409,5
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PESO DOS CP's EM FUNÇÃO DO TEMPO
8.150,0
8.050,0
Referência 20 MPa

7.950,0
7.850,0
Peso (g)

Argamassa
cimentícia

7.750,0
7.650,0

Argamassa
cimentícia 10% de sílica
ativa

7.550,0
7.450,0

Argamassa
cimentícia 10% de
Meta caulim

7.350,0
7.250,0
7.150,0
0

24

48

72 horas

Figura 7 – Variação do peso médio dos corpos-de-prova em função do tempo.

A avaliação da perda de peso absoluta, por si só, não é tão ilustrativa. Vale
ressaltar que a posição das curvas no gráfico é de pouca importância na análise; mais
importante é avaliar a inclinação das curvas de cada material para visualização da
evolução do desgaste por abrasão que cada material foi submetido. De acordo com a
Figura 7, percebe-se que o concreto de referência apresentou um desgaste praticamente
linear ao longo do ensaio. Em geral, com exceção da argamassa com metacaulim, o
desgaste foi mais acentuado nas primeiras 24 horas de teste, como evidencia a Figura 7.
Outra maneira de se avaliar a resistência ao desgaste por abrasão é determinando
a porcentagem de peso dos materiais perdida durante o ensaio. Assim, obtêm-se
quantidades relativas de desgaste em função do peso de cada material, condicionando a
uma comparação mais justa do desempenho de cada material, já que os pesos
específicos de todos os materiais foram semelhantes entre si. A Tabela 5, e a Figura 8
destacam o desempenho da média de dois corpos-de-prova de cada material ensaiado.
Tabela 5 – Desgaste relativo acumulado, em porcentagem, em função do tempo de ensaio, em horas.
TIPO
Referência - 20 MPa
Argamassa cimentícia
Argamassa cimentícia - 10% de
sílica ativa
Argamassa cimentícia - 10% de
Metacaulim

0
0,00%
0,00%

DESGASTE MÉDIO (%)
24
48
3,74%
5,93%
0,46%
0,57%

72
7,35%
0,68%

0,00%

0,10%

0,12%

0,14%

0,00%

0,28%

1,37%

2,52%
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8,00

DESGASTE RELATIVO DOS CP's EM FUNÇÃO DO TEMPO
0
24
48
72
horas
Referência 20 MPa

7,00
6,00

Argamassa
cimentícia

5,00
Porcentagem (%)

4,00

Argamassa
cimentícia 10% de sílica
ativa
Argamassa
cimentícia 10% de
Metacaulim

3,00
2,00
1,00
0,00

Figura 8 – Desempenho dos corpos-de-prova ao longo do ensaio.

Analisando a figura 8 fica evidente que o maior desgaste aconteceu nas primeiras
24 horas, exceto com a argamassa de metacaulim, que se comportou muito bem neste
período e depois apresentou desempenho muito aquém do esperado, com cerca de 90%
do seu desgaste ocorrendo nas últimas 48 horas de ensaio.
Através da Figura 9 pode-se visualizar e comparar o desempenho de cada material
em função do tempo.
DESGASTE RELATIVO DOS CP's EM FUNÇÃO DO TEMPO

Porcentagem (%)

7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Referência 20 MPa
Argamassa
cimentícia
Argamassa
cimentícia 10% de sílica
ativa
Argamassa
cimentícia 10% de
Metacaulim
24

48

72

horas

Figura 9– Evolução do desgaste, em porcentagem, com o decorrer do ensaio.

As resistências relativas à abrasão dos reparos produzidos, bem como do concreto
utilizado como substrato, de referência, estão dispostas na Tabela 6.
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Tabela 6– Resultados dos ensaios de abrasão das argamassas de reparo e do concreto do substrato às 72 horas.
Resistência à abrasão de cp’s de

Traço unitário, em peso

Idade dos cp’s

300x50 mm às 72 horas de ensaio

aglom:areia:pedra (no

no início do

(% em peso de material retirado

concreto): a/aglom: %aditivo

ensaio de

por desgaste)

(quando houver)

abrasão (dias)

7,35%

1:1,81:3,34:0,65

19

Sem adição (0%)

0,68%

1:2,02:0,29:0,90%

13

10% de sílica ativa

0,14%

1:2,09:0,25:0,89%

20

10% de metacaulim

2,52%

1:2,24:0,40:1,58%

17

Materiais utilizados

Concreto de referência
(substrato): 20 MPa

A argamassa que apresentou melhor desempenho final quanto ao desgaste foi a
argamassa com adição de 10% de sílica ativa que foi cerca de 52 vezes mais eficiente ao
desgaste que o concreto de referência. A argamassa sem adição apresentou
desempenho satisfatório em cerca de 11 vezes quando comparado ao substrato. A
argamassa com adição de 10% de metacaulim apresentou pior desempenho em relação
às outras argamassas de reparo ensaiadas, contudo obteve valores de desgaste às 72
horas quase 3 vezes menores que a referência. Era esperado que as argamassas com
adições minerais apresentassem desempenhos superiores à sem adição e ao concreto de
referência, contudo isto ocorreu apenas em parte, pois a argamassa com adição de
metacaulim obteve valores de desgaste muito mais elevados que às outras duas
possivelmente pela diferença na relação água/aglomerante (0,40), que foi bem superior às
demais. Ao final do ensaio (72 horas), percebe-se uma tendência direta entre a relação
água/aglomerante e o desgaste médio sofrido pelos corpos-de-prova, isto é, o desgaste
aumentou com o aumento da referida relação. Portanto, para os ensaios realizados neste
estudo, a resistência à abrasão foi diretamente proporcional à compressão axial. Assim,
percebe-se que a baixa relação a/aglomerante é bem mais influente positivamente na
qualidade do material do que a simples adição de um material cimentício suplementar.
As figuras a seguir mostram detalhes do procedimento utilizado e o aspecto dos
corpos-de-prova antes e depois dos ensaios, às 72 horas.

Figura 10– Aspecto do corpo-de-prova 01, do concreto de referência antes do início do ensaio / após 72 horas de ensaio
(SANTOS; ANDRADE; BITTENCOURT, 2004).

Anais do 47º Congresso Brasileiro do Concreto - CBC2005. © 2005 IBRACON.

VII.109

.

Figura 11– Aspecto do corpo-de-prova 01, da argamassa sem adição antes do início do ensaio / após 72 horas de ensaio
(SANTOS; ANDRADE; BITTENCOURT, 2004).

Figura 12– Aspecto do corpo-de-prova 02, da argamassa com adição de MCAR antes do início do ensaio / após 72
horas de ensaio (SANTOS; ANDRADE; BITTENCOURT, 2004).

Figura 13– Aspecto do corpo-de-prova 01, da argamassa com adição de Sílica Ativa antes do início do ensaio / após 72
horas de ensaio (SANTOS; ANDRADE; BITTENCOURT, 2004).

6 Considerações Finais
Quanto às resistências à compressão axial, as argamassas com adições foram
prejudicadas pela moldagem deficiente dos corpos-de-prova de 5x10 cm, o que pôde ser
verificado através do bom desempenho desses materiais quando submetidos à abrasão.
Logo as primeiras idades (3 dias) foram alcançadas altas resistências à
compressão, ratificando a possibilidade de utilização desses materiais como uma boa
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solução para os reparos a serem utilizados nos tubos de sucção das casas de força da
UHE de Curuá-Una.
Estabelecendo uma pequena correlação entre as resistências à compressão e à
abrasão, pode-se dizer, com base nos dados contidos neste relatório, que existe uma
relação fielmente direta entre ambas. Conseqüentemente, quanto menor for a relação
água/aglomerante, menor será o desgaste do material.
Exceto para a argamassa com metacaulim, os desgastes foram mais acentuados
nas primeiras 24 horas de ensaio, variando de cerca de 50% a 71% do desgaste final.
Todos os reparos foram sensivelmente melhores quanto à abrasão quando
comparados ao concreto de referência, em especial a argamassa com adição de sílica
ativa que apresentou desempenho em torno de 52 vezes superior ao de referência,
configurando um reparo extremamente eficiente aos esforços de abrasão solicitados.
A argamassa sem qualquer adição mineral apresentou um ótimo desempenho à
abrasão, provavelmente pela alta resistência alcançada, produto da baixa relação
água/aglomerante. Os resultados deste material o credenciam a estudos mais detalhados,
porém, para aplicações na vertical podem-se encontrar dificuldades de aplicação, pois
essa argamassa não apresentou tixotropia suficiente para a aplicação nessas condições.
Porém isto pode ser, em parte, corrigido com a diminuição da relação água/aglomerante.
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