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RESUMO 

Neste artigo é apresentado um resumo das intervenções de conservação realizadas no 

século passado e dos estudos e testes não destrutivos realizados na última década na Igreja 

de São Leonardo. Em seguida mostra-se o padrão de degradação que ocorre nos portais de 

arenito da igreja e é analisada a evolução da alveolização que ocorreu nos portais de arenito 

ao longo dos últimos sessenta a setenta anos. No final, a inspeção visual dos portais de 

arenito é comparada com um levantamento realizado através de varrimento por laser 3D.  
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SUMMARY 

In this paper a summary of conservation interventions carried out in the past century in St. 

Leonardo’s Church is presented, as well as a summary of the studies and tests carried out in 

the last decade. Then the degradation patterns on the sandstone portals of St. Leonard’s 

Church are shown and finally the evolution of the alveolization occurred on the sandstone 

walls over the last sixty to seventy years is analysed. Visual inspection of sandstone walls is 

compared with a survey performed by laser scanning 3D. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Igreja de S. Leonardo na Atouguia da Baleia, constitui um caso de estudo sobre a 

importância da cristalização salina na degradação de arenitos. Dada a sua proximidade do 

mar, maior em tempos históricos do que na atualidade, o cloreto de sódio terá manifestado a 

sua ação degradativa desde o início da construção deste monumento, outrora com maior 

intensidade, sendo a alveolização a principal forma de degradação existente nos portais da 

Igreja. No sentido de avaliar os efeitos da cristalização salina sobre a pedra destes portais, 

realizou-se um estudo em que se desenvolveram vários métodos para a caracterização 

mecânica da pedra de arenito existente nos mesmos, utilizando testes não-destrutivos. 

Foram igualmente realizados testes para avaliar o efeito da cristalização salina em provetes 

de pedra arenítica utilizando uma câmara de envelhecimento acelerado. Por fim, efetuou-se 

um levantamento do estado de alteração da pedra existente no monumento, utilizando-se 

para o efeito o varrimento com laser 3D que é um método não intrusivo e que permitiu a 

modelação geométrica 3D da alveolização existente na pedra. Este levantamento não 

intrusivo é fundamental como ponto de partida para a observação da evolução futura da 

degradação da pedra e também para os trabalhos a efetuar de consolidação da mesma. 
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