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RESUMO 
 
O projeto de fundações e estruturas do edifício da estação de passageiros do terminal de cruzeiros do 
porto de Leixões integra as especificidades resultantes da sua localização sobre a extremidade do 
molhe sul, a mais de 800 metros da costa, e da necessidade de corporizar um projeto de arquitetura 
inovador, numa abordagem colaborativa de busca pelas soluções mais integradoras, quer das 
especificações programáticas, quer dos conceitos estruturais.  
A geometria singular do edifício é constituída exteriormente por uma envolvente de grandes lâminas 
maciças em betão, que se enrolam em torno do seu núcleo para logo se libertarem sobre cada um dos 
três molhes de acostagem. Estas lâminas em betão armado, com dupla curvatura, altura variável de 6 a 
14 m e vãos livres que, por vezes, atingem mais de 40 m, ora servem de apoio às lajes estruturais, ora 
servem apenas propósitos de composição. A estrutura deste edifício com cerca de 30 m de altura, com 
uma cave e quatro pisos, é constituída por lajes fungiformes, apoiadas em caixas maciças em betão e 
em pilares circulares de grande diâmetro, alguns dos quais inclinados. Optou-se por um betão 
autocompactável, cuja composição foi ensaiada de modo a assegurar a durabilidade necessária, 
melhorando a sua compacidade e o seu acabamento. Adotou-se uma solução de fundações indiretas 
por estacas de grande diâmetro e de molde perdido. Foi proposta a implementação de sistemas de 
monitorização estrutural e de corrosão. 
 
Palavras-chave: Projeto de Estruturas, Edifícios Especiais, Terminal de Cruzeiros. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O projeto do novo terminal de cruzeiros do porto de Leixões contempla (Fig. 1): 

- Um cais para acostagem de navios de cruzeiros com 340 m de comprimento e 18 m de largura; 
- Uma estação de passageiros, situada no edifício central do complexo, incluindo áreas 

dedicadas às diferentes autoridades e também um polo de investigação marítima ligado à 
Universidade do Porto; 

- Um porto de recreio náutico para 170 embarcações, plataforma para serviços de manutenção, 
cais de receção e edifício com instalação de apoio aos navegantes; 

- Um cais fluvio-marítimo para acostagem de embarcações que permitam proporcionar 
itinerários turísticos no rio Douro; 

- O arranjo urbanístico do molhe sul, permitindo a sua abertura à cidade. 
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Figura 1. Implantação do novo terminal de cruzeiros do porto de Leixões, no molhe sul. 

  
 
2. ENQUADRAMENTO 
 
Atualmente, assiste-se a um crescimento do tráfego mundial de passageiros associado ao turismo de 
cruzeiros. Em termos nacionais, o porto de Leixões é o terceiro porto com maior movimento de 
cruzeiros do país. A região em que se insere (Porto/Norte de Portugal) possui uma oferta turística 
muito valiosa e distintiva, aliada a uma capacidade hoteleira com qualidade considerável, pelo que 
Leixões apresenta potencialidades de crescimento desta atividade.  
Dando seguimento ao Plano Estratégico de Desenvolvimento do porto de Leixões, a Administração 
dos Portos de Douro e Leixões (APDL) promoveu a realização de um “Estudo Prévio para a 
Revitalização do Molhe Sul e Espaços Adjacentes (Nova Estação de Passageiros, Funções e Espaços 
Urbanos Adstritos)”, que permitisse o aumento da eficácia comercial e da vertente de negócio de 
turismo de cruzeiros e a sua integração urbana, tendo estabelecido um programa preliminar. 
Tendo em vista, por um lado, aproveitar a capacidade de crescimento deste setor, mas também, tornar 
o próprio edifício num ponto de interesse com ligações à cidade envolvente, a APDL, em 2005, 
selecionou uma proposta para o projeto de arquitetura do novo edifício de passageiros do terminal de 
cruzeiros de Leixões, que procurou interpretar e formalizar, do melhor modo possível, essa 
especificação programática [1]. Por conceção inicial, pretende-se que o novo terminal seja uma 
estrutura em que a arquitetura e a engenharia se fundam, para corporizar o conceito de obra de arte, 
criando mais um polo de atratividade turística e arquitetónica à região do Porto, a par de muitos outros 
que caracterizam esta área metropolitana. 
 
 
3. CONDICIONANTES 
 
A localização do edifício a mais de 800 m da costa, num ambiente marítimo de elevada agressividade 
devido à exposição a uma atmosfera carregada de cloretos bem como ao contacto direto com a água 
do mar, seja em ciclos de molhagem/secagem provocados pelas marés, ou pelos salpicos devido ao 
vento, torna-se, talvez, a mais importante condicionante para o dimensionamento e construção deste 
equipamento, havendo a necessidade de garantir uma adequada proteção nesta envolvente. 
Este terminal de cruzeiros localizar-se-á junto ao molhe sul do porto de Leixões, intersetando uma 
zona onde existe o enrocamento de grandes dimensões que constitui o próprio molhe e que tem uma 
profundidade variável até cerca de 15 m. Este enrocamento condiciona também substancialmente, 
quer a execução das fundações, quer a criação de ensecadeiras provisórias que permitam a adequada 
construção das partes enterradas da obra. 
O carácter excecional da geometria do edifício, particularmente as grandes lâminas que o envolvem e 
os pilares circulares inclinados no interior, colocam também desafios quer de projeto quer de 
execução. A modelação e construção das lâminas com dupla curvatura, que além de conformarem o 
espaço arquitetónico, têm também função estrutural, tornam-se bastante complexas. 
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4. CONCEÇÃO ESTRUTURAL 
 
As opções construtivas que foram sendo tomadas neste projeto foram, assim, condicionadas pelo tipo 
de utilização, pelas condições locais e tendo em conta um adequado compromisso entre o custo e o 
grau de exequibilidade, exigindo um diálogo muito estreito entre a arquitetura e a engenharia de 
estruturas, de modo a tornar-se possível a corporização da ideia inicial, com formas arrojadas e não 
convencionais. 
Ao longo das diversas fases de desenvolvimento do projeto, foram sendo estudadas e modeladas 
diversas opções arquitetónicas e estruturais (Fig. 2), tendo sido avaliadas as implicações e os custos de 
diferentes soluções com diversos tipos de materiais. Estudaram-se várias hipóteses para os materiais 
constituintes das estruturas desde betão branco autocompactável, betão cinzento, madeira (incluindo 
madeira maciça e lamelados colados), estrutura metálica e até soluções mistas que incluíram, 
parcialmente, soluções tecnologicamente mais avançadas como o titânio, o alumínio e os materiais 
compósitos em fibra e resina. 
 

 
Figura 2. Diversas soluções estudadas. 

 
Com o desenvolvimento das diversas fases deste estudo e respetiva aprovação, envolvendo o dono de 
obra, optou-se, na solução final, pela adoção do betão autocompactável da classe C35/45 XC4 + XS3 
+ XA1 (P) · CL0,2 · Dmax 20 · S4, com uma dosagem de cimento mínima de 340 kg/m3, dado 
permitir uma alta compacidade e resistência à penetração de cloretos, bem como as betonagens 
contínuas em elementos laminares de grande altura, onde a vibração e colocação em obra se torna 
muito difícil. Estas peças serão acabadas com um revestimento final colado em cerâmico 
tridimensional de pequena dimensão. O aço em varão nervurado de alta aderência escolhido para o 
interior do betão foi o aço A500 NRSD. Relativamente às ações destacam-se o impacto dos navios (FH 
= 1.800 kN) a ação da circulação dos autocarros e dos elétricos (q = 20 kN/m2) e o vento para 
velocidades de rajada superiores a 140 km/h (Quadro 1). 
 

Quadro 1. Sobrecargas e respetivos coeficientes de combinação. 

 
 
Mesmo em versões praticamente definitivas das formas arquitetónicas, a conceção estrutural foi sendo 
continuamente apurada de modo a integrar-se plenamente no conceito e no modelo, não se 
distinguindo e, pelo contrário, integrando uma unidade coerente. Foi disso exemplo a alteração da 
malha ortogonal de pilares para uma malha de disposição elítica, mais em harmonia com a arquitetura, 
apesar das implicações na modelação e no dimensionamento (Figs 3 e 4). 
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Figura 3 – Modelo com pilares 

em malha ortogonal 

 
Figura 4 - Modelo com pilares em 

implantação elíptica 

 
Figura 5 – Maquete do projeto 

 
Foi, assim, através de um processo evolutivo de elevada simbiose entre o desenvolvimento 
arquitetónico e o estrutural que se atingiu a solução que atualmente se encontra em construção (Fig. 
5). 
 
5. ESQUEMA ESTRUTURAL GENÉRICO 
 
O Edifício da Estação de passageiros tem dimensões em planta de cerca de 98 m × 75 m com uma 
altura aproximada de 30 m. 
O edifício desenvolve-se em 4 pisos acima da cota de soleira, sendo que a cobertura será constituída 
por uma laje inclinada visitável mais um piso em cave, abaixo do piso 0, sendo a sua estrutura 
essencialmente realizada em betão armado. Entre os pisos superiores, existem dois mezaninos (meios 
pisos) que serão realizados em estrutura mista (lajes de cofragem colaborante apoiadas em vigas e 
perfis metálicos atirantados ao piso imediatamente superior). As acessibilidades entre os vários pisos 
serão garantidas através de uma rampa helicoidal localizada no núcleo central e através de escadas 
interiores e núcleos de acesso vertical onde se localizam os elevadores. 
Além destas paredes e caixas maciças em betão, nesta estrutura, destacam-se as vigas paredes 
(lâminas) de betão armado que, ora têm uma função estrutural bem definida (de apoio a lajes), ora 
servem apenas de envolvente exterior, corporizando a imagem pretendida pela Arquitetura. 
As lajes serão essencialmente fungiformes maciças, apoiadas diretamente nos pilares, por vezes com o 
auxílio de capitéis.  
 

 
Figura 6 – Corte esquemático do edifício 

 
 
6. ASPETOS PARTICULARES DO PROJETO 
 

6.1 Modelação estrutural 
 
A modelação estrutural foi feita recorrendo a programas de cálculo automático de estruturas, 
nomeadamente ao programa de modelação tridimensional de elementos finitos Autodesk Robot 
Structural Analysis Professional, com recurso a um modelo de 6 graus de liberdade por piso, com 
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consideração de elementos de casca e de barra. A ligação com o exterior foi materializada por apoios 
compatíveis com as fundações indiretas. 
O modelo que daqui resultou (Figs 7 e 8), tornou-se no entanto, dada a sua dimensão, complexidade, 
particularidades e interligações, num modelo extremamente pesado e difícil de manusear com rapidez 
e eficiência, pelo que teve que ser complementado com modelos parciais de elementos estruturais 
localizados, para se poder proceder a um dimensionamento mais expedito e pormenorizado. 
 
 

 
Figura 7 – Vista Poente do modelo 

tridimensional do edifício da estação de 
passageiros. 

 
Figura 8 – Vista Norte do modelo tridimensional do edifício da 

estação de passageiros. 

 
No âmbito da análise ao comportamento dinâmico da estrutura, foram detetados diversos modos de 
vibração locais (Figs 9 a 11) com frequências próprias associadas potencialmente nocivas dado 
aproximarem-se de valores de frequências de excitação correntes para a utilização dos elementos em 
estudo. Na sequência desta análise e também da avaliação das deformações e verificação dos estados 
limites de utilização, optou-se por adotar uma série de medidas de melhoramento do comportamento 
estrutural como, por exemplo, o aumento da rigidez de algumas secções ou alteração das condições de 
apoio. 
 

 
Figura 9 – 1.º modo – parede 

helicoidal do núcleo central – F = 
3,40 Hz. 

 
Figura 10 – 2.º modo – 

passadiço de acesso à marina – 
F = 3,65 Hz. 

 
Figura 11 – 3.º modo – passadiço e 

lâminas – F = 4,34 Hz. 

 
6.2 Fundações 
 
Dada a localização do edifício e após análise do relatório geológico-geotécnico do local, as fundações 
foram estudadas como sendo indiretas através de estacas realizadas com tubo moldador e com 
comprimentos livres variáveis entre os 15 e os 17 m. Para se poder executar as estacas de fundação 
com diâmetros entre os 800 mm e os 1200 mm, foi prevista a realização de um aterro marítimo 
composto por material arenoso que permitisse a circulação dos equipamentos de perfuração. Além 
disso, nas proximidades do molhe, existe, submerso, o talude do molhe composto por enrocamento 
usado na construção do mesmo e acomodado ao longo dos anos, que dificulta muito a furação nessa 
zona. O pé do talude deste enrocamento encontra-se assinalado, com linha a tracejado, na Fig.12. 
A partir do modelo tridimensional do edifício, foram obtidos os esforços dos elementos estruturais 
verticais e foi desenvolvido um novo modelo tridimensional para estudar as fundações e os esforços 
nas estacas. Este novo modelo foi composto por estacas, laje de fundo e primeiros tramos das caixas 
de escadas e paredes mais importantes, como se ilustra na Fig.13. 
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Figura 12 – Planta de zonamento 
das fundações. 

Figura 13– Vista do modelo tridimensional das fundações do edifício da 
estação de passageiros. 

 
As estacas foram dimensionadas tendo em conta uma resistência de ponta de 6 MPa, mobilizando o 
firme rochoso (com laivos de quartzo) como horizonte de fundação. 
 

  
Figura 14 – Planta, corte e pormenores de armaduras de maciço de encabeçamento de estacas. 

 
No topo dos maciços de encabeçamento (Fig. 14), serão executadas duas lajes, uma de envolvente 
exterior em contacto direto com a água, com 35 cm de espessura, e uma interior de pavimento da cave, 
com cerca de 20 cm de espessura. A separação entre as duas lajes é de 1,0 m, para que, nesse espaço, 
se possam implementar as diversas tubagens e caixas do edifício, tendo ainda como função, evitar que 
eventuais águas que se infiltrem na laje exterior não ascendam à cave, possibilitando a reparação de 
eventuais infiltrações (Fig. 15). 
 

Figura 15 – Dupla laje de fundo. 
 
6.3 Lâminas 
 
As lâminas são o elemento mais singular deste edifício. A sua principal função é a de envolverem o 
edifício e protegê-lo do exterior. Contudo, algumas das lâminas apresentam, além desta função 
meramente geométrica, uma função estrutural de apoio às lajes (Figs 16 e 17).  
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Figura 16 – Peça desenhada da lâmina 1 – com função 

estrutural 

 
Figura 17 – Peça desenhada da lâmina 2 – sem 

função estrutural 
 
Em termos geométricos, as lâminas possuem dupla curvatura, isto é, têm curvatura quer em torno do 
seu eixo longitudinal quer do seu eixo transversal. As lâminas chegam a atingir 35 m de altitude em 
relação ao solo, a sua secção transversal apresenta alturas variáveis de 6 a 14 m e, em alguns casos, 
vencem vãos superiores a 40 m. 
Uma das lâminas, cujo desenvolvimento se inicia na bancada e termina nas fundações, dá suporte a 
vários pilares, que se desenvolvem entre a laje do piso 1 e a laje do piso 3, e que nela se apoiam 
indiretamente. Nesta zona, a lâmina exibe uma espessura de 60 cm, enquanto no restante 
desenvolvimento a sua espessura decresce para os 45 cm (Figs 18 e 19). 
 

Figura 18 – Localização dos pilares que 
descarregam sobre a lâmina. 

 
Figura 19 - Deslocamentos verticais na zona onde os pilares 

descarregam sobre a laje. 
 
6.4 Pilares 
 
Os pilares foram calculados à flexão composta desviada procedendo a uma combinação global das 
ações envolvidas. Especial atenção foi dada ao pilar em Y. Este pilar, além de ser inclinado, quando 
chega ao piso 2 dá origem a dois pilares, também inclinados, que vão dar apoio ao piso 3 e à bancada, 
formando a aparência de um “Y” (Figs 20 e 21). 
O pilar em “Y”, com 2,00 m de diâmetro, descarrega na fundação cerca de 45 MN pelo que foram 
necessárias 6 estacas com 1,20 m de diâmetro para transmitir os seus esforços ao maciço rochoso.  
 

 
Figura 20 – Vista Poente do modelo tridimensional com 

identificação dos pilares inclinados do edifício. 

 
Figura 21 – Quadro de pilares parcial – Pormenores 

do projeto. 



Edifício terminal de cruzeiros do porto de Leixões 
 

8 

 
Existem nove pilares principais (pontos vermelhos na Fig. 22) que percorrem o edifício desde o 
terceiro piso e bancada até à fundação. Estes pilares têm uma secção circular e o seu diâmetro varia 
entre os 2,00 e 1,80 metros. Destes pilares, seis deles têm a particularidade de serem inclinados. A sua 
localização varia entre o núcleo central do edifício e a área circundante deste, nunca estando 
localizados junto à extremidade da laje. 
Entre os pisos 1 e 3, existem quatro pilares que se apoiam indiretamente numa das lâminas (pontos 
amarelos na Fig. 22). Estes pilares apresentam, por motivos arquitetónicos, um diâmetro variável de 
70 cm a 1,5 m. Um pilar complementar (ponto verde na Fig. 22), de secção 80 x 60 cm, fornecerá um 
suporte adicional, desenvolvendo-se desde a fundação até à laje do piso 3. 
 

 
Figura 22 – Identificação das caixas de escada e elevador e de paredes – piso 1 

 
6.5 Lajes 
 
As lajes dos pisos 1, 2 e 3, apresentam numa das extremidades uma distância considerável aos seus 
pontos de apoio mais próximos, assumindo essencialmente um comportamento em consola, isto é, 
momentos fletores elevados nos apoios e deformação excessiva na extremidade (Figs 23 e 24). Os 
vãos nas zonas em consola destas lajes variam entre 6 m e os 7,50 m, sendo que a laje do piso 1 tem 
0,45 m de espessura e as restantes (pisos superiores) 0,50 m de espessura. 
 

 
Figura 23 – Zona das lajes em consola. 

 
 
 

Figura 24 – Deslocamentos verticais no piso 2 
 
Assim o valor obtido para a máxima deformação ocorreu na laje do piso 1 tendo, naturalmente, sido 
agravado pelas elevadas rotações desta laje (Fig. 25). 
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Figura 25 – Deformação vertical da laje do piso 1.    
 

Figura 26 – Planta de armaduras inferiores da laje do 
piso 1. 

 
Importa, ainda referir que, no que diz respeito às lajes, estas foram estudadas em modelos individuais 
e isolados de forma a validar o modelo tridimensional global e melhor aferir os esforços e as 
deformações face às ações a que estarão sujeitas. 
A deformação foi também um fator importante no dimensionamento dado que, sob a laje do piso 1, 
está prevista a passagem de um elétrico, com todas as condicionantes de gabari, de solicitação de 
ações e de vibrações provocadas pela passagem do elétrico junto ao passadiço de acesso à marina (Fig. 
26).  
 
6.6 Passadiço de acesso à marina 
 
O passadiço de acesso à marina apresenta um desenvolvimento de cerca de 130 m no total e assenta 
numa geometria triangular cujos elementos constituintes têm 45 cm de espessura. Existem três vãos, 
que têm por pontos de apoio, representados a verde na Fig. 27, a parede de apoio no edifício, a caixa 
de elevador, a parede do piso 0 e o molhe da marina. O vão principal apresenta um comprimento de 
cerca de 45 m. Neste vão principal, existe, perto da caixa de elevador principal, uma viga que se 
desenvolve em continuidade com a laje do primeiro piso, funcionando como apoio indireto (Figs 28 a 
30). 
 

Figura 27 – Pontos de apoio do passadiço de 
acesso à marina. 

Figura 28 – Deslocamento da lâmina de acesso à marina 
para a pior combinação de serviço. 
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Figura 29 – Desenvolvimento em planta e chegada ao 

molhe sul do passadiço. 

 
Figura 30 – Cortes da secção transversal da chegada 

do passadiço ao molhe. 
 
6.7 Manga de acesso aos navios 
 
A manga de acesso aos navios de cruzeiro localiza-se sobre o cais acostável que lhe servirá de apoio. 
O principal objetivo da manga de acesso aos navios será o de permitir a circulação protegida, dos 
passageiros, entre os navios acostados e o edifício da estação terminal. 
A manga tem um comprimento total da ordem dos 145 m e o seu esquema estrutural é semelhante a 
um passadiço pedonal em viga-caixão, em betão armado, apoiado em pilares mistos afastados de 9 m 
e encastrados no cais acostável. A cobertura da manga é realizada por uma laje de betão armado que 
varia entre os 0,30 m e os 0,25 m de espessura apoiada no passadiço pedonal (Figs 31 e 37). 
Esta cobertura é suportada por pilares metálicos afastados entre si de 9 m que por sua vez se apoiam 
na viga-caixão que se estende ao longo de todo o comprimento da manga, com uma secção transversal 
aligeirada nos vãos e maciça nos apoios (Figs 34 e 35). Estes apoios, localizados no centro da viga-
caixão, e afastados de 9 m, são constituídos por pilares mistos, de secção transversal elíptica, com 
perfis metálicos HEM envolvidos em betão armado (Fig. 33). 
Dada a particularidade de a manga se apoiar no cais acostável, foi necessário efetuar um estudo do 
funcionamento estrutural conjunto. Por este motivo, analisaram-se os efeitos na manga: quer os 
esforços induzidos pelos impactos dos navios contra as defesas do cais, quer as consequentes 
vibrações (Fig.32). 
 

 
Figura 31 – Modelo de cálculo do corpo 1 da Manga de Acesso aos Navios. 

 
Figura 32 – Primeiro modo de 

vibração – 0.54 Hz. 
 
Tendo em conta a localização desta manga e do seu tipo de estrutura (pêndulo invertido), foi efetuado 
um estudo dos efeitos das rajadas de vento para velocidades superiores a 140 km/h. A ligação ao cais 
acostável foi materializada através de chumbadouros, com recurso a varões de Ø32 mm, de modo a 
garantir o seu encastramento (Fig. 36). 
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Figura 33 – pilar misto. 

 
Figura 34 – armadura zona aligeirada da viga caixão. 

 
 

Figura 35 – Corte tipo 
transversal da manga. 

Figura 36 – Pormenor da 
ligação da manga ao cais. 

 

 
Figura 37 – Corte longitudinal da manga. 

 
6.8 Pala dos autocarros 
 
A pala dos autocarros localiza-se na zona nascente/poente do edifício e é uma lâmina que se inicia 
junto à laje do piso 1, através de uma ligação monolítica, com uma secção triangular que vai ganhando 
altura até se apoiar em paredes (0,50 m de espessura) localizadas abaixo da laje do piso 0. Uma vez 
apoiada nestas paredes, a pala dos autocarros ganha o seu máximo vão, 8 m, e mantém-se numa 
secção transversal em “L” invertido constante até atingir o molhe Sul. Uma vez no molhe, a pala 
apoia-se diretamente neste através de um maciço em betão armado que, dada a natureza dos esforços 
instalados, terá de ser fixado com recurso a ancoragens pré-esforçadas. 
A pala, em consola, será executada em betão armado pré-esforçado cuja espessura é variável entre 
0,20 m (no topo) e 0,50 m (na sua ligação com a parede vertical). Esta parede terá uma secção 
transversal de 0,50 m e será, igualmente, pré-esforçada. A opção sobre a utilização do pré-esforço teve 
por base a minimização da deformação desta pala, bem como, dada a sua localização e exposição 
ambiental, a garantia de um estado de compressão em toda a peça estrutural de forma a minimizar a 
ocorrência de fissuras que possam conduzir a um estado de corrosão precoce, aumentando assim a sua 
durabilidade ao longo do período de vida útil. 
Apresenta-se na Fig. 38, um corte transversal da pala dos autocarros numa zona intermédia. 
 

 
Figura 38 – Corte Transversal da pala dos autocarros. 
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6.9 Monitorização 
 
Cada vez mais, em projetos de elevada complexidade e custo, há vantagens em observar o 
comportamento da estrutura, desde a fase de obra, pelo que se foi realizada uma proposta de projeto de 
monitorização. Deste modo, tendo em conta a agressividade do meio em que o edifício está 
implantado, conseguem-se prever patologias atempadamente, evitando a degradação excessiva do 
edifício, e, logo, intervenções de fundo. 
A seleção dos sensores a colocar na estrutura teve por base os problemas que se julga virem a ser mais 
condicionantes para a durabilidade e funcionamento da estrutura. Os sistemas a instalar terão de 
permitir:  

- A deteção precoce de corrosão (Fig. 39);  
- A avaliação das extensões;  
- A medição de acelerações;  
- A medição de rotações.  

Associados a estes elementos, foi proposta uma estação meteorológica, na obra ou nas imediações, 
que permita a leitura da temperatura, humidade, pluviosidade, radiação solar e vento, logo, uma 
caracterização do comportamento da obra em função destas variáveis exteriores.  
 

 
Figura 39 – Sensores de Corrosão: Sensor de embeber no betão; Representação esquemática do sensor; elétrodo 

de referência. 
 
6.10 Faseamento construtivo 
 
Dada a natureza dos elementos estruturais, alguns com funções de suporte e outros sem essas funções, 
e dada a complexidade da obra devido à sua geometria ímpar, foi necessário ter em conta, no 
dimensionamento estrutural, o faseamento construtivo (Fig. 40). 
 

  
Figura 40 – Faseamento construtivo estudado. 
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CONCLUSÕES 
 
O edifício do terminal de passageiros de cruzeiros de Leixões, que permitirá operações de turn around 
(embarque e desembarque) e incluirá o parque de ciência e tecnologia do mar, começou a ser 
construído no último trimestre do ano de 2011 com conclusão prevista para 2013 (Figs 41 a 43). 
 

 
Figura 41 – Molhe Sul - cais acostável Figura 42 – Obra em desenvolvimento 

 
Com a construção deste edifício as previsões apontam para que em 2015, o número de passageiros a 
utilizar o porto de Leixões possa chegar aos 110 mil, com todos os benefícios para o sector do turismo 
que esse número proporciona. 
 

 
Figura 43 - Representação tridimensional do novo terminal de cruzeiros do porto de Leixões 
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