
Resumo 
 
Esta dissertação insere-se no tema da degradação das estruturas de betão. 

A atractividade do litoral português, com cerca de 1010 km de extensão, leva ao 

estabelecimento da maior parte da população nesta zona e conduz a que um numero 

significativo das estruturas existentes, edifícios, pontes, viadutos, se situem junto a 

costa, próximo do mar onde ainda se faz sentir a sua influencia e onde a degradação 

das estruturas e mais acentuada. Por outro lado, os encargos financeiros para a 

reparação e manutenção de obras constituem parte significativa das verbas destinadas 

ao sector da construção. Estes factos conduzem a uma preocupação cada vez maior 

com a durabilidade das estruturas localizadas próximo do mar, um dos ambientes mais 

agressivos para os materiais usados na construção. 

Com este trabalho pretende-se estudar e comparar o desempenho de três viadutos 

localizados no Porto de Leixões, situados a diferentes distâncias do mar: o viaduto da 

Via Rápida, os viadutos de acesso a Ponte Móvel e o viaduto do Terminal de 

Petroleiros, construídos mais ou menos na mesma época, com opções de concepção 

similares e materiais, em geral, do mesmo tipo e com a mesma origem. Como tal, em 

primeiro lugar, foi feita uma abordagem genérica da degradação do betão. Em seguida 

foi descrito o projecto original dos viadutos, mencionando os registos diários de cada 

obra e as ocorrências anormais assinaladas pela fiscalização durante as obras. 

Apresentam-se os materiais utilizados nos diferentes betões dos três viadutos, os 

resultados dos ensaios químicos, físicos e mecânicos, caracterizando-os no que diz 

respeito a sua proveniência e natureza. Quanto aos betões, foram identificadas as suas 

composições e sua localização na estrutura, e caracterizadas as resistências a 

compressão ao longo do tempo. Fez-se também uma descrição das inspecções 

realizadas e respectivas obras de reabilitação. 

No âmbito deste trabalho foi ainda efectuado um levantamento fotográfico das 

anomalias mais importantes detectadas e recolhidas amostras dessas zonas para se 

realizarem ensaios de determinação da resistência a compressão, da porosidade as 48 

horas, da profundidade de carbonatação e da penetração de cloretos. Fez-se o estudo 



petrográfico do betão, respectivos tratamentos e das deteriorações e analisaram-se os 

resultados obtidos, avaliando a eficácia das reparações efectuadas nos três viadutos. 

Por último, uma vez que no mercado existe uma enorme diversidade de materiais de 

reparação e a informação técnica fornecida pelos fabricantes e fundamentalmente 

qualitativa, tornando difícil a sua selecção, estudaram-se argamassas de reparação. 

Dado que são bem conhecidos os benefícios da utilização de cinzas volantes como 

adições no betão, contribuindo para a obtenção de misturas mais compactas, com 

maior durabilidade, pretende-se também avaliar o desempenho de quatro argamassas, 

com diferentes dosagens de cinzas na sua composição, e uma argamassa de 

referencia apenas com cimento portland. Realizaram-se então ensaios de determinação 

das resistências mecânicas, por flexão e por compressão, e de caracterização do meio 

poroso: ensaio de absorção de agua por capilaridade, ensaio de porosidade livre as 48 

horas, ensaio de evaporação e definição da porometria com o porosimetro de mercúrio. 

Foram ainda, observadas e comparadas, por microscopia electrónica de varrimento, 

amostras das diferentes argamassas. 

 

 

Abstract 
 

This monograph is a study of the concrete structures degradation in the coastal area of 

the north of Portugal, located at Matosinhos, near one of the most important harbours of 

the country. 

The extensive coast of Portugal, with about 1010 km, leads that most of the population 

has one’s home in this area and as a consequence of it the great majority of the 

constructions, such as buildings, bridges and viaducts are constructed in this region 

where the deterioration is faster and more intensive. 

This leads to the concern about the durability of structures located at or near the marine 

environment, one of the most aggressive for the common construction materials. 

Otherwise, the costs of rehabilitation and maintenance of these constructions have a 

very significant amount of the budget for the sector of construction. 



Our investigation has the aim to study and compare the viaducts of “Via Rapida”, “Ponte 

Movel” and “Terminal de Petroleiros”, located at the Leixoes harbour. These viaducts 

are located at different distances from the sea and they were constructed at the same 

time and conception and materials were similar as well as their origin. 

The first part of our study was to evaluate the concrete degradation and to describe the 

original project of the viaducts and the diaries and abnormalities registered during the 

construction of the viaducts. 

After that, a description of the materials of the different concretes of the viaducts and the 

results of the chemical, physical and mechanical tests were analysed to characterize 

their origin and nature.  

Composition and location of the concretes in the structures of the viaducts were 

identified and the compressive strength evolution over the time as well as a description 

of the inspections and rehabilitation works were studied. 

During our investigation several photographs of the most relevant abnormalities were 

taken and samples of these materials were collected to test the compressive strenght, 

porosity at 48 hours, extension of carbonation and chlorite penetration. The study of the 

petrography of the concretes, their treatment and deterioration were done and an 

evaluation of the results as well the performance of the rehabilitation at the three 

viaducts was studied too. 

Finally, a study of the rehabilitation mortars was studied because a lot of different 

materials are exhibited at the market for sale and technical information is predominantly 

qualitative and so its selection is difficult. As addiction of fly ashes has benefits for the 

compaction and durability of the concretes we evaluated the performance of four 

mortars with different doses of mortars in their composition and compared with one 

referee mortar with Portland cement. Several laboratory tests were performed to 

evaluate the mechanical properties – flexural and compressive strength – and to 

characterize their porous media – absorption by capillarity, porosity at 48 hours, 

evaporation and definition of the porosimetry with the mercury porosimeter. Different 

samples of concretes were observed and compared by electronic microscopy. 

 


